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Oh te csodas, dicso termeszet

!

Erthetlen foldi hangyaesznek —
Mehedbe latni lehetetlen,

De epp ez iizi, hajtja lelkem.

Ynjda Jan os





RITA LEANYOMNAK





Edes lednykdm, fogaxld konyvemet,

A legszebb tdjkep, sztijjtfdlded az.

Sokszor bejdrtuk, egytitl leveled,

Tanum te legy : e sok szep mind igaz.

Mikor lavaszszal a pacsirta szolt

S arangbogdr till gyonge levelen,

A fdtijlas egboll korben rank hajoll:
w

Amnio gyermek, oil volltil velem.

Mikor a nydri eslek bibordt

Xyilamld fecskek rajban szegdelek,

S <tz ej folvonta csillay-satortit, —
Reszkelve nezted : oh be szep ! be szep !



Ha izelid 6szi delutanokon

A kobor czinke cles hangja sirt.

(HI voltdl, folder i Ia! homlokom
S fclejleted a hervaddst, a sirt.

Mikor luwas, feher mezdkon at

A kosza varji'i, iiszva csendesen,

Tar jegenycre megpihenni szdlll

:

A nema tdjon oil jdrldl velem.

Effijiilt csoddltuk a tcrmeszetet,

Mely egyiilt elt es vdltozott vcliink .

Ajknnk ezenuji kerdest rebegett,

A mikre valaszt soha nem nzjerunk.



KENYERES PAJTASOK





KENYERES VAJTAS0K.±±±±±±±3-

\ / alami ket esztendovel ezelott keriilt

* liozzam mind a ketto. Az egyik, a

aim, egy szep nyari esten, a sarosdi vasuti

allomason. A vonatot vartam s e kozbeu a

mszed arok menteben setalgattam. Chi-

lian gyonyorkodtem a nyugati egalj neze-

seben.

Kaprazatos szep kep tarult elebem. Xe-

kem ugy tetszett akkor, mintlia a zoldes-

kek egbolt peremen rozsaszinii hegyek

agaskodnanak, tornyosulnanak a niag;i>-

sagba. A hegyek tetejen pedig, timdoklo

ormokon, szinaranybol valo rengeteg liagy

varos ragyogna felem. Tengernyi torony-

nyal, kupoldval, hatalmas bastyafalakkal,

egbenynl6 ] >nlotakkal.
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I)e az estliajnal pirja csakkamar el-

enyeszett s vele eltiint a tiindervaros is. A
ragyogo, ekes felhok nemsokara sziirke

szint oltottek. Sziirke lett lassankint az eg-

bolt, sziirke a levego, sziirke az egesz taj s

az alkonyat ahitatos csondjeben egyszer

csak megszolalt a tiicsok valahol a ronan es

hangoe cirpelessel jelentette, hogy beko-

-zontott immar az est.

Ekkor valami zorges iitotte meg a fiile-

met. Az arok partjan, az akac-soveny alatt

tamadt. Ki volt, mi volt ? Hat egy tiiskes

• liszno. Hogy odafigyeltem, epp az ormany-

kajat dugta ki a pazsitos tisztasra. Szima-

tolva bokdoste hoi ide, hoi oda, s a mikor

mar megbizonyosodott rola, hogy nem fo-

rog veszedelemben, egyszer csak kisurrant

a sovenv alol es kiinn termett a tisztason.

Dehogy nem forgott veszedelemben

!

Ugyanabban a pillanatban odanyultam a

botommal es a halalra ijedt siin hirtelen

zegomborodott. Ekkor fogtam a zseb-

kendomet s raguritottam a esopp joszagot.

A kendo negy csiicsket osszefogtam es vit-

tem haza. Persze, nem torodtem vele, hogy

ki szoptatja meg majd azt a negy vagy ot
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»tlen kis arvat, akik hasztalan

varjak majd anyjukat otthon, az o meleg

vackukban, a soveny alatt . . .

A masik, a teknosbeka, lenn a dalmat

tengerparton vetodott utamba. Egy rek-

keno nyari reggelen. Valami tengerparti

ligetben ogyelegtem s amikor mar jo mesz-

szire elbandukoltain, le esaknem a tenger

habjaig, es megnntani a sok jarast, nagy

olajfa arnyekaban telepedtem le. Ounan

ueztem a fol-folcsillano tenger vegtelen sik-

jat, a i]n--/fsegben keklo szigeteket es

hallgattam a kabocak vidain muzsikajat a

fejem folott.

Egyszer csak valami hirtelen zaj ta-

luadt mogottem. Mintha ko zidiant volna

le a szomszed sziklarol es oda gurult a

mellettem terpeszkedo nagy agave tovehez.

lvi volt, mi volt ? Hat egy jokora nagy tek-

nosbeka.

Nyilvan nagyon a szelere talalt lepni a

folottem meredezo sziklanak, s igy esett

meg vele aztan, hogy lepottyant a magas-

bol. Xem vetett szamot azzal az okos

kozrnondassal, hogy a ki nagyot hag, na-

gyot i^ esik. A hatara esett az istenadta es
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barhogyan is erolkodott, vergodott, hanya-

kodott, karba veszett minden faradsaga.

Sehogy sem birt a negy labara allani.

Megkonyoriiltem rajta es fdlallitottam.

Olyan forro volt a rajtavaloja, tudniillik a

pancelja, mintha akkor vettek volna ki a

kemencebol. Bizonyosan egeaz reggel a na-

pon siitkerezett s a deli nap heve szinte iz-

zova tette. Mikor megfogtam, ali<j: birta ki

a kezem a nagy nieleget. De azert megsem
crcsztettem el. Fogtarn es hazavittem . . .

Igy keriilt liozzam mind a ketto, va-

lami ket evvel ezelott.

£s azota itt eldegelnek kettecsken a bzo-

bamban, a konyvek, folyoiratok, njsa.

kozott, a siin bizonvosan a sarosdi vadvira-

gos retekrol, aranykalaszos ronakrol, a tek-

nosbeka pedig a zsalyaillatos dalmat ber-

kekrol, kek hullamos tengerrol almodozva.

Csondcsen, bekesen, nyngodtan nieg-

vannak a maguk rabsagaban. Annyira

megszoktak egymast, hogy a siin bizonyo-

san teknosbekanak, ez meg siinnek nezi

tarsat.

Hanem hat ennek is megvan a magfl

oka. Nem igen haborgatjak egymast, az
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terhere a masiknak, Mert nap-

pal, a mikor a sun alszik, a teknosbeka

tobbnyire ebren van. Ejszaka pedig, a ini-

kor a teknosbeka elszendereg, a siin rende-

elvirraszt masnap reggelig.

Ritkan esik meg, bogy mind a ketto

idoben van ebren. Legfolebb akkor,

vba ngy estefele, folzavarom a sunt.

Egyet rantok a fiilecskejen.

— He, kelj fol mar, a pajtasod szor-

nven nnatkozik

!

A milyen ostoba a teknosbeka, ugy lat-

szik, azert megis megerti a szavamat. Hi-

szen mar jo ket eve, hog}' folyton ezt hajto-

)m a siinnek

:

— He, kelj fol mar, a pajtasod szor-

en nnatkozik!

A teknosbeka ilyenkor egyet lok a tes-

ten es szep lassacskan elovanszorog a kne-

kobol. Neaztelenul csoszog felem nehez,

pancelofl b'jntoseben. Azutan folveti fejet

bamban hunyorgatja ram apro, fekete

emet.

Tndja, liogy ilyenkor tegbe aztatott

zsemlyet kap tolem. Bizonyosan ez csalo-
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gat]a hozzani, valahanyszor a siint folt

resztem.

Ekkor miiidaketten Lozzalatnak

eveshez. A teknosbeka nyimmel-nyamu

eszik. A siin nagy mohon nekidol az elebe

rakott eledelnek. A mig a teknosbeka i 2CD

nyel, addig a siin tizszer annyit legyomo-

sz<"'l orokke ehes bendojebe. Ezert aztan

sokszor megesik, bogy a siin a teknosbeka

rcszet is elkapkodja. A teknosbeka azon-

l)an ezt nem veszi zokon tole. Beeri o ke-

M.4 is.

Azutan szep csondesen fol es ala setal-

gatnak a szobaban. A teknosbeka lassau

csoszog. A siin, bar sietni szeretne, vele

cammog, zorgetve, kopogtatva tiiskeivel a

padlon. Majd meg-megall es tiirelemmel

lesi, a mig egyet lodit a testen nehezkes ja-

rasn pajtasa. Nekem ugy tetszik ilyenkor

a siin, mint valami eleteros fiatalember, a

ki gondos odaadassal kisergeti ingadozva

lepdelo oregapjat az ntcan.

Van is valami megbato ennek a ket al-

latnak a kolcsonos szereteteben. Sokszor el-

nezem oket es almelkodva kerdem magam-

ban:
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— Yajjon megerti-e egymist ez a ket

allat ? Hiszen, ha nem alusznak, csaknem

mindig 027 akaraton vaimak !

Egyiitt esznek. egytitt setalgatnak. Ha
>eka pihenore ter, a siin elkiseri ofc

a kuckojaba. Ad dig gunnyaszt mellette, a

mig pajtasa el nem alszik. Reggel, ha a siin

mar belefaradt a 90k ejjeli futkosdsba,

odaBompolyodik a teknosbekahoz es szep

1 elszendereg. Elobb azonban oda-

dorgoli fii-keit a pajtasa bestehez, mintha

mondani akarna neki:

— Ebredj fol mar, alomszuszek. Most

rajtani a sor. Te meg eredj a napra siitke-

rezni !

A nap ! Az iranyitja az 6 eletmodjukat.

A teknosbeka imadja. A siin iszonyodik

tole, A teknosbekanak a verofeny, a siin-

nek a sijtetseg az elete, mindene. ISTapsugar

ne] kill a teknosbeka bizonyosan elsorvadna,

elpnsztulna. A siint pedig a napfeny meg-

orjitene. Ez annyira idegesse teszi ot. Az-

ert is bnvik el a kuckojaba, az ujsagpapi-

ala, mibelyest az else napsugar dttor az

ablak fiiggonyen.
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Egyebirant, ami a term il-

leti, nagyon tavol esnek egymastol.

A siin okofi allat. A teknosbeka ostoba.

De i)»'ii! csoda, ha ostoba, Az agyveleje nala

ugyszolvan szamba sem veheto. J

I

ha agyvelejel kivessziik a fejebol, felevig

is elelhet meg nelkiile.

A sun furfangos' A teknSsbeka gya-

j 1
1

« 1 r itl ii 11 . A siin ingerlekeaiy, h A
tekooebeka nyugodt, beketiira Eirtelen ta-

madt zaj. eles hang;, tapsolaa, fiittyenl

csongetes, hegediiszo szornyen i<l< - te-

szik a siint. Nagyot randul a

zongj yalahanyszor az eles bang megiiti a

fulet ITa soka kinozznk voir, elajuL Mig
eUenbeo a taknosbekat sem legyverdurra-

nas, sem agyuszo nem liozza ki a sodrabol.

Sot ilyenkor meg se mocean. Vagy ha jar,

nyugodtan folytatja utjat. Oda se hederit

a zajra.

A bud orokke izeg-mozi >g. A tekndsbeka

renyhe, lnstalkodo. Nem azert, inert anian-

nak melegj emennek meg hideg a vere. Hi-

szen a grik is bidegverii allat. Azert nit

ter a futasban, snrranasban.

A sun sokat eszik, a teknosbeka sokat
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koplal. Am ax, ha egy-ket napig ehezik, el-

pusztul. Em illo hetig is ellehet tap-

lalek nelkiil. A hianyos taplalkozas zsib-

-*er. Azert is tetszik reny-

ek, tunyanak.

A aiinnek igen erzekeny, kenyes a tor-

II a ti'ivel sxurjnk is meg', napokig

elnyavalyog. A tcknosbeka azonban szinte

akctlen s a legszivosabb termeszetii alla-

tok egyike. A legszornyiibb kinzas, seriiles

mellett is, borzasztoan megcsonkitott test-

rd is tovabb el. Ha levagjuk a fejef, meg

vagy ket hetig is elel nelkiil e.

A hideg azonban gyilkos hafassal van

. A hidegtol fel legjobban. Ez az 6 lia-

lalos ellei Egy foknyi hideg mar

goli. De annal jobban eltiiri a legna-

bb melegel is. Sot imadja. Sziciliaban,

ogorszagban olyan izznva lesz a nvari

napon siitkerezo beknosbekanak a pan-

|;i, hogy szinte lehetetlen puszta kezzel

wfogni. Pedig ilyenkor erzi magat 1

jobban az istenadta.

Ha a 3zobamba besiit a nap, az en tek-

jbekam rogton megerzi. Elobuvik a kuc-

kojabol es a napsiitotte helyre iparkodik.
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Ee a mint a napteny tov&bb vandorol a

azoba padlojan, ugy koveti azt

beka.

Ha csos. friss az ido, hk. jean a

kuckojaban. Ott tolti az egesz napot a o la

se nez az etelnek. Nagyon kedvetlenm

szomorunak tetszik ilyenkor.

Bar termeszetiik annyira eliir egym
tol, azert megis ngy osszebaratkoztak, ^

szeretik egymast, mintlia rokontermeszetii

allatok volnanak. A termeszet titkait la-

tom magam elott lebegni, nagy kerdojel

alakjaban, valalianyszor ez a ket oktalan

allat teli alomra kesziil. Talan ez az i

kozos tnlajdonsaguk, hogy teli alomba I

riilnek.

Mikor az oszi szel odakiinn az ablako-

mon zorget, kopogtat, a siin meg a teknos-

beka nyugkatatlanul iarnak-kelnek a e

baban, azntan osszebujnak s nehany napig

ott gnnnyasztanak egym&S mellett, olyan

mercven, mintlia gyokeret vert volna labuk

a foldbe.

Xekem ugy tetszik ilyenkor, mintlia

bucsuznanak eirvmastol. Talan a siin igy

panaszkodik a teknosbekanak:



— Felev megis csak hosszu ido. Keser-

-. ha az ember oly soka ncm lathatja

A teknosbeka meg talan ezt feleli

:

— Csak az vigasztal, hogy ez alatt a

hosszu ido alatt — alszunk.

— De ki tudja, ha folebrediink-e ta-

vaszezal ( — sohajtozik talan a siin erre.

Mire a teknosbeka nagy megnyogvas-

1 feleli

:

— Az se volna valami nagy baj. Mit er

az ebredes, ha a tavasz nem hozza meg ne-

kiink az 6 kincseit! — £s talan ekkor a

teknosbekanak a rozmaringillatos tengpr-

parti berek jut eszebe. A siin meg bizonyo-

san a sarosdi vadviragos retre gondol.

Xagynehezen valnak el egymastol.

Mintha ki-ki azt sejtene, hogy orokre le-

hnnyja szemet.

— Jo ejszakat ! . . .

Egy nap aztan mind a ketto eltiinik. A
i az egyik, a teknosbeka a masik kuc-

koba rejtozik, az iroasztal, meg a konyves-

kreny mdge. Oft aluszszak at hathona-

3 teli almnkat.

Tavaszkor rendesen a siin ebred fol el-
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AJig bir jarni, olyan zsibbadt i

a teste. Jla aztdn Lte erejet, rrn

-i pajtasat. Bizonyosas az

bogy meggyozodjek rola, vajjon el-e vi

Bern, eg addig bokdosi oirmanykajaval,

amig fol nem ebred. Ekkor mind aket

foUcerekednek azep egyetertesben o

ballagnak, ahol eledeliik szokott allaui.

Tudjak, bogy gazdajuk nem feled]

meg roluk!



A FOLD ALATT





a fold Ai JATi?.°<&>'<^'<<^«fa^p°><&$>°<<&$»«$P'

Aletarolt, megsargult videken szomo-

ruan iil az oszi kod. Petofi verse jut

eszembe, amiiit <iz orszagut szelen ballag-

dalok egymagam, ezen a borongos, oszi

gelen. < Isakugyan „hervadas van a vi-

lag folott". Az utszeli magas jegenyefak

sarga levelei hnllva lmlldogalnak, egymast
kovetve, Jassan, neszteleniil. Elboritjak

az utat, elarasztjak az arkot, eltiintetik

logosvenyt. Lekivankoznak a foldre,

akarcsak a beteg, haldoklo gyermek az

anyja olebe. Le, vissza a fold ala ! Vegso
eelja az eletnek, utolso allomasa a foldi

vandorlasnak.

Hideg, deres volt az ejszaka, s mire
kivirradt, feber szint oltott a mezo. A
der, a haldoklo termeszet megfagyott
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konnye, megiitotte, elhervasztotta a nyar-

iito cseni maradvanyait, a mi n

tide 6a zdld volt idekiinn. Minden fii, min-

den virag lehorgasztott fej jel, nekibusulva

bornl a foldre, mintha a haldokl6 tern

szet fajdalma athatotta volna.

Koroekoriil siirii kod zarja el a szem-

hatart. A fak is alig latszanak ide, csupan

a derekuk feketellik ki a sziirke eeryforma-

sagbol. Bizonyosan varjak iilnek az a<

kon. K&rogo hangjuk ide hallatszik.

Keresem a napot, a fenyt, a deriis vi-

lagossagot, s tekintetem a mag

ved. Nagy piroa korong otlik a lembe.

Ott fiigg a nap, awan, elhagyottan a hi-

des: e<rbolton. Fenye homah -iirii kod-

tengerben, mintha valami tejszinu ua

bura fogna koriil.

Meg-megailok ea elnezdegelem a fako,

pnszta tajat. Valami kokenyl^lor trrpesz-

kedik elottem. Canpasz, fekete again meg

egy-egy fonnyadt level log, a mit a szello

ide-oda himbaL

Mil von szo]) volt ez a bokor tavaszkor

az 6 h6feher viragkuntoseben, a mikor me-j

folier pillangok ropkodtek folotte!
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a mint a szep kokenyviraigon eltli-

" csak megmozdul elottem a

• 1. Hirtelen fdldombosodik, mintha

alulrol nekifeszitette volna valaki a fejet.

minel magasabbra emelkedik, annul

jobban porladozik a fold, mikozben a pa-

ran vi rogok lassankint leperegnek a dom-

bocska hibahoz.

Szerencsetleii kia joszag, a ki orokke
!

: a foldet turod, keriilod a n&pvilagot,

a verofenyt, a szep deriis eget, micsoda

esztelen gondolat inditott ra, bogy ki-

mereszkedjel sotet hajlekodbol, a mit olyan

hii. gonddal, olyan iigyes kezzel a fold ala

rejtettel? Holott a tapasztalas megtanit-

batott ra, teged s evezredeken at oseidet,

hogy idefenn, a fold batan, az Isten sza-

bad ege alatt, esupan csak veszedelem s

legtobbszor halal var read.

Ha en most valami szorgalmas kertesz

volnek, <i ki szornyen haragszik rad, hir-

telen fognam az asot, vagy a lapat<>

dombostul egyiitt a levegGbe ropitnelek.

>V levegobe! Iszonyatos meg csak ra is

idolni. Micsoda halalos felelern szallna

meg, hocy ha a l&bad alatt nem erezn6d a

29



foldet! A foldet, a mely neked
ngyariaz, a mi a halnak a viz.

£s ha kinos vargodessel, nagyijedten

lepottyannal a foldre, milyen gyors ira-

modassal menekiilnel a szorgalrnas kertesz

I. Keresve-keresnel valami alkalmas he-

lyet, s lazas sietseggel furakodnal a fold

ala. De jaj volna neked, ha az ellenseged

veletleniil utolerne! files asojaval bizonyo-

san a masvilasra kiildene.

Pedig vajmi keveset vetettel neki. Leg-

folebb a viragagyait turtad fol, a miket

nagy piszmogassal kicirkalmazott.

Ez a te biinod csupan, a mi pedig na-

gyon is elenyeszo dolog azzal a sok jotete-

menynyel szemben, a miben a te hasznos

munkad reven reszeslil az ember. Hej, pe-

dig azt tartj a a kozmondas, hogy jotetted-

ert jot varj. Jot azonban aligha varhatsz

az embertol, inert nines am haladatossag

n a foldon.

Csak az vigasztalhat meg, hogy a

jotetemeny semmit sem veszit. lia bala-

datlanra esik is.

J61 tudja a kertesz, hogy mekkora

nagy a szama a sok feregnek, bogarnak, a
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mi a foldben el es szornvii kart tesz a vi-
i

_. a fa gyokereben. Ez a sok artalmas

fereg a te eledeled. Ezeket pusztitod ejjel-

nappal, telen-nyaron.

De azt nem tudja am mindenki, hogy

mennyi fer el a te orokke ehes kis ben-

dodben. Sem azt, hogy a fergek szama, a

in it a gyomrod naponta megemeszt, ket-

szer-haromszor annyit nyom, mint a sajat

tnlajdon tested ! Sokat dolgozol, sokat is

kell enned. £s azert megis mindenki

iildoz

!

Volt ido, a mikor az ember meg nem
mivelte a foldet. Akkor bizonyosan szaba-

don jarhattal-kelhettel a fold hatan. Nem
bolygattad sem a szantoveto, sem a kertesz-

ember foldjet. Hat nem is volt bantodasod.

De a mikor a vadasz, a halasz, a pasz-

tor felcsapott foldmivesnek, a te sorsod

egyszer csak rosszra fordult. Uldozobe vet-

tek. Te meg a fold ala menekiiltel.

£s ekkor kezdett atalakulni a tested

foldturova.

Alakod hegyben vegzodo hengeresse

lett, akarcsak a furo, a szorod pedig to-

motte, simava, a mely a fold fekete szinet
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oltotte magara. Filled tkint el«j

nynlt, kicsinynye lett, hogy annal kony-

nyebben furakodhaasal a fold I |£ells

labaid valosagos asokka alakultak s kor-

meid hatalmasokka, elesekke fejlodtek.

Szemed, mivelhogy a fold alatt nem sok

hasznat vetted neki, paranyi lett, akarcsak

egy-egy piciny fekete makszem, es a szo-

rod ala rejtozkodott, nehogy asaskozben a

fold pora megartson neki.

Ezert neveztek el aztan vaknak, lin-

doknak meg pedig azert, inert a fold alatt

bujkaltal, mint akaresak az undok fen

~Es lett beloled vakundok, vagy, a hi

most neveznek, vakondok.

Csaknem bizonyos, hogy a vakondok

nagy ido multan teljesen elveszti a szeme-

vilagat. Azzal, hogy a szemenek nem L
veszi hasznat, koxmyen vilagtalanna lehet.

Ha tudniillik egyre jobban elszokik a nap-

vilagtol es folyton a fold alatt lakik, a hoi

persze orokos a sotetseg. A szerv, a mit az

allat nem hasznal, lassankint elsntnynl es

hasznavehetetlenne lesz.

A regiek azt hittek felole, hogy csak-

niiyan vilagtalan.
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ynt wak dllat az wakon-

mgyak ewtet wahondagnah

hogy semmyt nem loot.

Ezt tartottak felole a regi irodeakok.

Tevedtck, mint a hogy manapeag is igen

sokan tevednek, a kik azt hiszik, hogy a

koiulok esakngyan vak.

Az igaz, hogy nem valanti sokat lat,

de hat minek is latna, ha mindig a sotet

fold alatt bujkal.

Gyonge szerae esak arra valo, hogy

eszrev< a mikor asaskozben kozelebb

jut a fold feliiletehez. Maskiilonben meg-

eshetnek vele, hogy egyszercsak kidngna

a fejet a foldbol s akkor bizony konnyen

elcsiphetn^ az ellensege. Akkor is hasznat

3zemenek, ha mar nem talal ele-

gendo eledelt a foldben s ejnek idejen

kibuvik a szabad eg ala, bogy valami eger,

beka vagy gyik utan nezzen.

De liat ekkor ieginkabb az o rend-

kiviil finom szaglasa vezeti a zsakmany

nyomara. Voltakeppen ez az o azeme, ez

eti, ez kalanzolja 6t a fold sotet ut-

ztoin, a liova nem hat el sem a nap,

-<m a hold, Bern az eji csillag fenye.
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Messzirol inegerzi az eledelet, n

pedig a szagarol s neha jo melyre lehatol

erte, vagy pedig megvarja, a mig h
tcdik e>: ekkor kisurran erte a foldb

firdekes, hogy a fold alatt is meg tudja

kiilonboatetni a nappalt az ejjeltol. Tud
hogy mikor van ejszaka, mikor felhet I

kevesbbe az embertoL

Sajnos, az ember nem igen veszi £on-

tolora, hogy a vakondok munkaja mek-

kora nagy hasznara van a fbldjenek.

Azert nagy igazsagtalansagot kovet el,

hofiryha az elete ellen tor.

Eleg, ha arra van karhozlatva. In

folyton a fold alatt, az orokkevalo sotet-

segben tengodjek. Ez a nyomorult elet az

6 termeszetere is atalakito hatassal volt.

Mogorva es bizalmatlan. Nem tiir

maga mellett senkit. Valosagos remote

eletet el. Tava^zszal, ha parjara akad,

azzal is csak addig el, a mig f"'l nem

neveli harom vagy riegy csemetejet.

A parjat egyebirant azornyen felri.

Draga joszag am a vakondoki tarsada-

lomban a feleseg. Mindig veres harccal,

neha eryilkossaffsal jar a megszerzese. A
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hitvesrablas csaknem mindennapi dolog.

jy;)k]-;in megesik, hogy a bazas

elet legboldogabb pillanataiban valami

hivatlan vendeg toppan be hirtelen-varat-

lan a vakondok hazaba. Meg pedig rab-

lasi szandekkal. Ilyenkor elkeseredett hare

tamad a ket him kozott.

A megzavart ferj, minekutana gondo-

san bezarta a lakasat, elszantan veti ma-

gat a vakmero tolakodora, ha szeret te-

heti, megoli es folfalja.

Xeha azonban megesik, hogy haszta-

lan kockaztatja eletet. Mert, ha soka tart

a kiizdelem, a magara hagyott nosteny

niegnnja a sok varast es egyszeriien ke-

reket old. Uj ajtot as az elzart lakas falan

eszrevetleni.il elillan rajta. A gyoztes

ferj, a mikor visszater, csak hiilt helve t

talalja a felesegenek.

Fiainak puna feszket epit es nagy

ddal apolja oket.

De ha foloserepedtek, egyszeriien ki-

zi a Bzftriiket. Hadd tanuljanak meg a

maguk embersegen, koran dolgozni. Mert

d nehez am a vakondok elete.

Es ekkor egymaga marad a hazaban,



minilia orok rabsagra it elf ek volna. I'<
j ki

tudja, hogyha el-e meg benne oseinek er-

zelemvilaga \ Folgerjednek-e m< . benne

a vagyak, melyek 5sei vereben follangol-

tak Ahnodik-e niindarrol, a mit az em-

ber tole elrabolt : naprol, tiazta, Bzabad le-

vegorol, kapraztato fenyrol \

Elraboltak tale mindent, ae-

vezik rablonak, ragadozonak. Tisztan

azert, inert az eledelet ott azerxi, a b<>!

nilmkkan.

Az ember azt tartj a, hogy a fold csu-

pan az ove. Az ove minden gyiimoL

minden teremtmenye. E szerint man sza-

bad neki a foldet ott turnia, a hoi kart

okoz az embernek. A vakondoknak pedig

nines annvi areje, hogy az ember akara-

tat meg birna valtuztatni. <") a gyoilgebb.

Tehat a fold aid kellett, hogy menekuljom

De az ember mindazonaltal kimondotta

folotte az iteleret.

A ki raakad, fogja el, iisse agyon.

A vakondok aZdnban nynirodtan turi

keineuy soisat, es lia odalenn, az 6 nema

Bote! bortoneben dolgozik, egyre csak

dolgozik, tabin eszebe jut neki az ember:
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, a zsamoka. Ha mosolyogni

tudna, talan csufonddros mosolylyal gon-

dolna ra, hiszen a fold ura is elobb-utobb

a fold a la keriil.
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Adermedes vegso napjait eli a fold. De

azert erdS, mezo meg egy giinyat vi-

sel. Nagy, felier hopalastot. A tel fagyoa

tiindere szotte ezt csupa a pro, feher csilla-

gokbol es raboritotta a kopar mezore, a

lombtalan erdore.

Az egboltozat azonban mar nem olyan

fagyos, nem olyan sotet. Bodor aranyos

felhok kozott bujkal a sarga napgolyo es

ramosolyog olykor a domboldalra, a hoi el-

rongyolodott mar a felier palast s helylyel-

kozzel fekete foltok ekteleuitik.

A fak, a bokrok galyain duzzadt, barna

riigyek fenylenek s a mogyoro-cserjen ken-

i rojtok himbaloznak.

A szel elsepri a 1>< >z6r aljarol a fony-
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nyadl leveleket, a miket meg az oszi vihar

hordott oda s a parolgo, fekete foldbol

felve dngja ki zold fejecskejet a hovirag.

Mintha megijedt volna a koriilotte

teriilo vegtelen feher vilagtol. Nines

lombja, nines disze a foldnek, talan jobb

volna visszaternie, minek maradjon ezen a

ln'deg, dermedt vilagon csupan o in

egyediil.

Mit er neki az elet, ha nem csokolja a

meleg napsngar, ha nem dalol neki a kis

madar, ha tarka lepke nem jatszik vele!

De a deli nap megszanja a szegenvt.

yMeleg sngara tavaszszal kecsegteti, ki-

csalja a foldbol es szetbontja feher virag-

leveleit. S a mint koriiltekint, meglatja

tarsait, lehorgasztott viragfejiikkel, mint-

lia szomorkiodnanak a fold nema pu-ztasa-

gan. Pedig kar, hogy annyira eped a me-

leg napsngar ntan. Xeki nem 9zabad a fa-

vaszt megernie, mert a mint melegi Ub>eii

tiiz le a nap a foldre, lohnllanak feher le-

vel ci, 5 maga meg sa pad tan, kiaszottan

omlik basse. Ratarko gyanant helyezti

az anyatermeszet a foldre, a t; I ea a tavaaz

koze. A rege pedig ;i/.t mondja rola, hogy
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a ti'l i tiindere addig marad a foldon,

a mig ki nem nyilik a feher hovirag. Ee-

lole fon koszorut a fejere s igy tavozik,

atadva birodalmat a tava-z tiinderenek.

A botanikua faradsagot nem kimelve,

a Lavas erdot bujja. Keresi a hoviragot. .V

novenytani oran elviszi a gyermekeknek az

iskolaba. Elmondja nekik a deaknevet:

Galattthus nivalis. A gyermekek mono
mmel nezik, hogyan pusztul el magya-

razaf k<>zben a saep virag a tudos tanar

kezeben, mikozben lelki szemiink elott

gjelen a napsugaras reggelj viragos re-

tekkeL, arnyas erdokkel, a honnan elkolto-

aott imrnar a tel fagyos tiindere, hovirag-

bol kotott feher koezorujaval.
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VEXDhX; A MENY0RSZAGB6L.©o©e
Ablakom folott, sa eresz alatt verebek

JTX feszkelnek. Odavettek be magukat
vnlami gerenda aid. De nem igen oriilok

nekik, mert egesz nap a fejem folott za-

jonganak. Hanem hat hiszen magam va-

ok az oka neki. Magam szoktattam oda

et. Elobb az ablak parkanyara. Persze
telen. a mikor ho boritja az utcat s ugyan-

k fagy odakiinn, a mikor tudniillik hi-

jan vannak a betevo falatnak. Teleszorora

az ablak parkanyat zsemlvemorzsaval. Az
en verebeim nagybatran leszallnak az ab-

laklioz 6s addig ropkodnek, addig seften-

inek a fmom ennivalo koriil, valamig
lisztara el nem hordjak onnan.

Reggel, in.'-' alig pitymallik. maris



ott gubbasztanak, otl dideregnek, fag

kodnak az ablak iivegtablai mogott, Bze]

havas, caikorgo hidegben es lesik, varjak

a joszerencset. Siivithet a szel, hullhat a

ho, szakadbat a zapor, azert ok pontosar.

megjalennek mindeu aldott reggel. Mai
szinte megkovetelik tolem, hogy odaszor-

jani nekik a morzaat, Mert ha neha keaon

ebredek, anriyira tiirelmetlenek, bogy £61-

larmaznak. Kellemetlen, caipogo hangjuk-

kal bivogatnak vagy pedig be-bekopogl

nak hozzam az ablakon.

Azonban csak telen jarja igy. Caak ak-

kor szorulnak ram az en verebeim. Alig-

hogy kinyilik az ido s az elao tavaszi lehel-

let vegigauhan a mee6n, a retort, akkor az

en szarnyas azomazedaim elpartolnak to-

lem. Mar kora hajnalban, a mikor n

minden csondes az utcan, a baz koriik han-

goa caipogassal folkerekednek. Egeaz nap

kint barangolnak a hatarban es csupAn

napszalltakor keriilnek viesza a feszkiik-

lioz. A koltea idejen csak az egyik tavozik

hazulrol. Do ha megteUk a feszek apro

csemetekkel, mindaketto' otthon marad.

Ilyenkor hoi az egyik, hoi a masik gondos-
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. uj neuizedek eteteserol. Az ore-

pondjal riselik a fiataloknak

- rabjukka lesznek nekik.

A limit, tavaszszal is itt feszkeltek az

- alatt. A liazunk elott a nagy gi

yefa, meg a hazteto voltak az 5 allando

mnvajuk. Hoi leereszkedtek a fara, hoi

pedig folrcpiiltek a haztetore. Ege>z nap

vida.iM 1 szalldogaltak az abla-

kom elott, a meleg verofenyben. Neha pe-

dig le-lecsaptak az utca kozepere es a por-

ban hempcregtek.

_y delutan, a mint ablakomon kiko-

nyokolve, folnezek az ereaz ala, ot apro

vereb tatja ram rengeteg nagy szajat. Mar
siirii toll fodte a testiiket, a csoriik tcwe

lltan meg- sarga volt. Jele annak, hogy

g nem tudtak repiilni. De azert mind

az ot ott gunyasztott egy sorban a haz pere-

men, ki a nyakat nyujtogatva lefele, ki pe-

tmyat emelgetve. Mintha bezzeg

a tiinodnenekj vajjon szarnyra kelje-

q. Az oregek knziil az egyik,

^]»f<liir az apjuk, a ge&ztenyefan iilda-

uvlr. Hoi az egyik, hoi a masik szemevel

a tiait. Bizonyosaii gyonyorkod
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benniik, s oriilt, hogy annyira folcsepered-

tek es megtollasodtak

fipp akkor szallt le a nap es az alko-

nyati eg piros fenye ott egett a hazunk pe-

remen is. A kis madarak fako fcolla ugy

tiint fol a meleg fenyben, mintha bibor-

szint oltott volna. Milyen szep is volt ez a

tavaszi alkony! Meg most is latom az iin-

nepi szint az eg aljan, meg most is erzem

a Levego fiiszerszamos illatat es ballom a

tavaszi fuvallat edes muzsikajat: az

ezernyi ezer par&nyi liangot, a mely a fe-

jem koriil bug, snsog, sohajtozik es el-

reszegit.

Az oreg vereb folyton csipogott es

kicsinyek fele hajlongott. Nekem ugy

remlett akkor, mintha ezzel a fiait akarta

volna unszolni, biztatni a repiilesre. A
fiatalok is odaszoltak liozza idonkint, de

azert, ugy latszott, nem igen mertek neki-

vagni a levegonek. Az oreg ndgato, ser-

kento szava nem fogott rajtnk.

Tnlan a fejiik szediilt. Nyilvan azert

bologattak mindnntalan. Eayszer csak elo-

keriilt valahonnan az anyjuk s a geszte-

nyefa tetejere szallt. A legmagasabb aghc-
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u telepedett le. A szajaban valami en-

nivalot tartogatott. A kicsinyek rogton ra-

ertek az anyjukra. Aligliogy eszrevet-

tek, ektelen csipogassal tatottak ki szaju-

kat. Az anya, a caemetek sirankozo hang-

jara, hoi felroppent, hoi ismet lepihent.

£desoromest odaszallt volna hozzajnk, de

nem mevt, mivelhogy ott latott engem az

ablaknal. Hat visszahuzodtam.

Kevessel utdbb, hogy iroasztalorn. elott

iilok es gondolataimba melyen elmeriilve,

elbameszkodtam, hirtelen, varatlan besur-

ran valami az ablakon es nagy zuhanassal

a szoba szonyegere pottyan, epp az iroasz-

talorn ele. Szornyen megijedtem es ossze-

rezzentem.

A fiam, a ki a foldon jatszott, a szoba

kozepen, nagyot sikoltott, hogy a varatlan

vendeget megpillantotta.

— Vereb ! . . . Azutan hirtelen rave-

e magat; nagy niolion, mint a macska

az egerre.

fia csakugyan vereb volt, felenk, iigyet-

len, iiatal vereb. Eejevel es mellso testevel

a foldre kneorodva, nagypihegve ott allt

tehetetleniil elottem, meg a kisfiam elott
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e moccant. Mindaketten szotlanul

meredtunk ra.

Egy darabig azt se tudtuk, hanyadan

vagyiink a nagy m< boL A nam
torte meg elsobben a csondel :

— Bizonvosan a mennyors;

ie...

— Miert

!

— Mori sohasein lattam meg ilven

szep kis madarat Anyuka mondta, fa

u mennyorszagban minden >b, mint

idelent a foldora. -— Es szinte reszketett a

keze, a hogy feleje nynlt. Szerette volna

megsimogatni, megfogni es bizonvosan az

agyaba vinni, ha majd lefekszik.

Xem szoltam hozza, lianem tiistent az

ablakhoz mentein & folneztem az er

ala. Mar efckor esak negy kis vereb volt a

haz peremen. Ogy iildogeltek ott, mint ke-

vessel azelott. Pers -; nem sejtetfc

hogy mekkora szerencsetlenses! erte a csa-

ladot,

De ni-iii ugy az iii'ciick. < )tt ropkod-

tek a gdsztenyefa fnlott, ijedfcen, ketsegbe-

esetten, hangosan csiripelve, 8 nam tudtak,

mitevok legyenek. Bizonvosan az utodik



tejuket keresfcek, amelyik lesz&lult a

bol es velctleniil a szobamba

bt

Ekkor fogtam a kia verebet 6s az ab-

lak parkanyara tettem. Hadd lassak meg

oregek, hova keriilt az 6 eltiint fioka-

jnk. De alig telt el nehany pillanat, mar

la ott termett az anyja. Folvetett fejjel,

szetterjesztettj rezgo 8zarciynyal kozeledett

a fiahoz.

A caoppseg, a mint eszrcvette az any-

jdr, azornyen kitatotta a szajat. Ugy lat-

szik, ehea volt. Az oreg vereb, a ki egy da-

rabka zsemlyet tartogatott a csoreben,

birtelen odaaurrant a fiahoz es beletette a

mlyet a azajaba. Aztan elrepiilt. De a

kia vereb nem birta am lenyelni a zsemlye

darabkat, inert miirv volt. Uffv latszik.

hogy azert tert vissza nemsokara az oreg.

Oda szallt a fiahoz, bedugta a csoret a sza-

ea legyomoszoltc a torkan a zsemlye-

it.

Nagyot bamultam erre. Ez a kia j6-

ig a i ryobb szeronesetlensegben ia

arra ugyel, hogy meg ne akadjon a fianak

a torkan az eledel.



Mikor az oreg elrepiilt, kerdi tolem a

fiam

:

— ^li lesz most mar a kis vcrebbel I

— Hogy mi lesz-e? rial folneyeljiik-

£s ha majd repiilni tud, eleressziik.

— Hadd repiiljon vissza a nieuiiy-

orszagba, — tette hozza jiagy fontoskodas-

sal a fiam.

A madarat a kalickaba, a kalickat pe-

dig az ablak parkanyara tettiik. Az ajta-

"jat azonban nvitva hagytuk. Az ores

mindennap leszalltak a kalickara, besur-

rantak az ajtajan es ugy etettek az ide-

genbe szakadt csemetejiiket.

Estenkint aztan bevettiik a kalickat az

ablakbol es a szoba egyik sarkaba tettiik.

Tlvenkor mindig n&sy irabalvodas vol 1

hazban. A gyerekek korii]all<»rtak a mada-

rat es a foldre kucorodva, nagykivancsian

nezdegeltek. De csaklianiar osszevesztek

rajta.

Ki-ki a magaenak mondotta. Lefek-

ves elott a leanykak eloszedtek a baba-pap-

lanokat, az egyiket a madar ala teritettek,

a mdsikkal meg betakartak. Ezt a mivele-
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annyira megazokta a Ids kope, k>

pa plan nelkiil el sem akart tobbe aludni.

Az oregek azonban egyszer csak elma-

radtak. Hiaba tettiik a kalickat az ablakba,

oda se hederitettek tobbe. Csak akkor vet-

riik eszre, hogy a mi verebeink eltiintek

az eresz alol. A fiatalok begyakoroltak ma-

gukat a reptiles mestersegebe es egy szep

napon szarnyra keltek. Az oregek meg,

mivelhogy megtettek a niaguk kotelesseget,

a flatalok peldajat kovetve, szinten kereket

oldottak. Gondoltak, ha el tudott replilni

a tobbi negy, az otodik is megteheti mar.

Azonban az otodik, bar mindig nyitva

volt a kalieka ajtaja, nem igen akart meg-

valni toliink. Megmaradt igazi „hazi ve-

rebnek". Jo dolga volt nalunk. Jobbat mar
kivanni sem lehetett. A szabadsagot pedig

nem ismerte, a madar szep szabad eletercl

fogalma sem volt neki. Mert rabsagcal

kezdte az eletet. Hat nem is torte magat
man a, nem is almodozott rola. Xem is-

merte a madarelet nyomomsagat, hat mi-

nek ismerje a gyonyoriiseget.

z derekan, mikor a mezon a nagy

ten in teritett asztala eltiint, a



verebek egyszer csak visszateri

zajos elet fliegint tanyat utotl a liazuuk

eresze alatt. Ekkor goildoltam, ho^ mi

verebunk is elszall vegre hozzajuk

szegodik. Kivettem a kalickabol he a te-

nyeremre tettem. Azutan odatartottam az

ablakhoz, liadd repiiljon el. De bezzeg

mi verebiink sehogysem akarta magat ra-

gzanni, hogy odabb alljon egy liazzal. :

egyel fordnll, leszallt a kalickara es hir-

telen bestirrant az ajtajan. A gyerekek

persze, a kik c kozben nagy sirankozas

lestek, hogy mi lesz most mar a verebiik-

kel, nagybn megoriiltek ennek a varatlau

esemenynek. Ujjougtak, tancoltak, ci-

ganykereket vetettek boldogsagukban. A
1 1 a gyobl >i k 1 anyka 1 i 1 eg j egy< >zte min dj a rt

:

— Latszik. hosy okos kis niadar. Ni

szall el toliink, mert tinlja. hogy mi s

r( tjiik.

Egyszer letettem az ablak parkanyara.

Gondoltam, ha leszall liozza a tobbi vereb,

kozibiik elegyedik, s ha elrepiilnek, bizo-

nyosan veliik tart. I)e mekkorat neztem,

mikor azon vettem magam eszre, hogy a

mi ,,hazi vorebiink" szorayen megiiedl



saitol. Yalahanvszor, hogy az egyik

vagy a masik elrepiilt folotte, oeszerezdiilt

ijedten leguggolt. Szinte odalapult az

ablak parkanyalioz.

Azota nein zaklattam tubbe. De minek

ha nem erezte magat madarnak. Meg-

volt a szarnya es nem tudta hasznat venni.

Xcin ismerte az erteket annak a kincsnek,

a mely orokke utoSlerhetetlen vagya lesz az

embernek

!
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A mi cseresznyefank kinyilott a kert-

bcn. Olyan, iniiitlia csupa feher

csillagbol szotl meaayasszonyi fatyol bo-

ruhia rea. A nap lieves sugaraval csokol-

gatja. .V meh'ek edes muzsikaszoval de-

delgetik. A reggeli szello lagyan ringatja

szep viragbokretajat es elviszi inezes illa-

tat az eneklo madarnak, amely zoldelo

(Ix'k has arnyekaban eldalolja neki az

ebredes, az elet, az orom orokszep eneket.

Milyen iiimepi pompaban ekeskednek

most a kertek

!

A f ;ik a tavasz szep iinneplo kontdset

oltottek magukra. Feherek, rozsasziniiek.

I egszebb koztiik a kortefa. Olyan, mint

valami feher, fodros selyemrnhabaii biisz-

kelkedo urino. Csupa feher rozsa, habzo
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csipke, lengo fatyol boritja. Mintha

volna a kert ragyogo, it'ju kiralyneja. A
Ezilvafa nnir szerenyebb. Artatlan, feher-

ruhas leanykanak nezne az ember. Szinte

feJve huzza meg magat a karcsu barack-

fak kozott. Ezek a kertiink bajos tiind&reL

Ragyog6, rozsaszinii nilia van rajtok. Va-

loban azt hinne az ember, hogy ok a di&zes

tavaszi nasznep szep nyoszolyolanyai.

A zold hegyek aljan, a kek folyok

menten, a viragos nagy ronasagon virito

kertekben iili most menyegzojet a tavasz.

Szep vagy, hazam, de meg szebb vagy

most a te virito kerteiddel! A leanyka

dala, a madar eneke, a meb zsongasa ede-

sebben zeng, vidamabb az eg, ragyogobb a

napsugar, illatosabb a szello most a te ker-

teidben. Ugy remlik, mintha nagy koltoid

lelke bolyongna a nyilo fak kozott es nema

dallal dicsoitenek a szep baza ekes tava-

sz at.

T\ei>es-regen nem ilyen volt meg mi-

nalunk a tavasz. Xem voltak akkor kerrek.

Xcm nyilott akkor a kortefa, nem ragyo-

gotl rdzsas szinpompajaban a viragzo

almafa.
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sapaink a Karpatok lomboa erdeiben,

a nagy Alfold viragos ronain iinnepeltek

a tavaszt. A szalaa leventek a tolgyek

feslo bogaival koszoruztak szellcis satrn-

kat. A >ztp hajadonok a lapok halvany ro-

ival ekitettek barna hajukat. Hanem
azert akkor is meh zsongott a ret viraffan,

•sirta enekelt a verSfenyea levegoben,

golya kelepelt az ingo naderdoben, gyongy

virag nyilott a liget illntos arnyekaban.

Akkor is magyar szo hangzott a szep leany

dalaban. Akkor is, most is, es legyen ezen-

tnl is, orokke igy.

Font vagyok a hegyen. Folottem a fel-

hotlen, tiszta majnsi eg, a magasban le-

5 pacsirta enekevel. Mogottem az erdo

rfele hang] aval. Alattam a dombok, a

mezok, a vetesek zold es baraa, szabalvos

tablaival.

Most jovok az erdobol. Lelkem meg
mamoroe az ebredo termeszet edea mnzsi-

kajatol. Szaz meg szaz vekonyka madar-

hang szolalt meg egysaserre. A lombos

galyakrol, a magaa aghegyekrol, a sriirii

bozotbol, a ktiszo agszalak fiiggo satvabol

mas-mas zengo hangok szalltak felem.
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A lomboa agakon aranyoa fejii ki-

ralyka, fiirge cinke, A6taz6 sargarig6 v<-

lelkednek enekiikkel. A magasban rii

aghegyeken feketerigo trillizik. Valahol

az erdo mely^ben vadgerHce bugaaa hal-

Latszik. Kozbe-kozbe a kakuk i lal

valami erdoazeli biikkfan. Val dobo-

last visz veghez a zold harkaly. Egy sza-

raz agba kapaszkodva, eroa <-><>re! rer<

hozza. Szirite visszHangzik tole az erclG. A
harkaly le-leaz&l] a fa mohoa derekarol

pompaa gzinii tollal mutogatva, koronkint

nagyokat rikkant

A szomszed fan gubbaszto azajko oda-

pialant neha a azep madarra, niajd a ha

jat utanozza, azutan folszall a fa tetejere

es elkezd hangoean enekelni, akaresak a

rigo, vagy a fiilemile. Egy pintyoke r<">]>-

kod agrol-agra, vegre elrejtozik a zold le-

velck k'(*zv es rdzendit gyonyorii 6neJoere.

Bizonyosan a gyongyvirag illatanak oral

olyan nagyon. S vele oriil, ujjong ;i tobbi

inadar.

A uvoncvvirdg most bontogatia It-

hajlo, hofeher, apro csengetyiiit. M<

honappal ezelStt sziirke haraszt, korhal
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barna levelek fodtek a foldet. Most zold

selyemszonyeg borul raja. A tavasz nyir-

paraval telt, langyos lehcllete vegig-

jarta a korhadt levelek alatt szimnyado

elet magvait, csirait, S a mint rajuk tii-

zott a majusi nap mcleg sngara, hirtelen

kidngtak halvanyzold fejecskejiiket. Most

ig magukra oltottek iinneplo kuntosii-

ket. A hofeh£r gyongyvirag, a sarga kan-

kalin, a kekes szinii tiidufu iinneplik a ta-

/.t. Nyilo galagonya-soveiiy kozott vezet

lefele az ut. A feher viragokat vadmehek,

dongok zsougjak koriil. Lent a dombokon,

jzuk <isvenvok hosszaban onrona virit.

Egy baratka-fiilemile esattogo eneke szall

felem az illatos szello szarnyan. Az orgona-

virag folott zoldes fenyii bogarak szallong-

nak. Aranyos szarnvuk fol-fdlcsillan a me-

;
verofenyben.

A ret felol fecskefarku pillango <*mel-

ki.lik a magasba. Mintha a folottetm le-

'• pacairta dalat kovetn& A fenylo leve-

"ti raakad parjara. Ekkor jat.szva ker-

rmast. Vegre hirtelen lecsapnak

eltiinnek a ivti viragok ezrei kozott

F<">nr a fenyhullamokon nem volt
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szavuk egyruashoz. Lehet, hogs szarnyuk

vonaglasa fejezte ki egym
anyatermeszet megvonta toliik a hang

Mire valo is volna nekik a 1
. Hiszen

abban a tarka viragbirodalomban amn
mnyi a ziiinmogo, fecsego teremtineny.

Hadd suhanjanak el neman, szotlanul fo-

lottiik. Szalljanak a magasba, mint valami

©des alomkepek, s vigy^k el azoknak, a ki-

ket olyau naffyon szcrottiink, a kik talan

a nap fenyes sugarozoaeben, iathatatianul

iinneplik most veliink a tavaszt, lelkiink-

nek titkds erzelmeit, Bovargo, forro va-

gyait. A kakuk iexnet meglszolalt valaliol.

Bizonyoean a dombok aljan esergedez5

7~>atak portjan, valami <">rokkr szamjas

nyarfa susogti levelea kooott.

Ha neni latnam a nvarfar, a torpe

fuzfakat, akkor is eltalalnam, hogy am<>rt

bizonyoean kis patak viz© folydog&L F<

kek ropkodnek folotte, cifra vonalakat

rajzolva a deriis egboltra, Csicsergesiik

tisztan ide hallik. Hoi vidaman, 1i<>1

szomoraan hangzik. A mint a lagyan

lengo szellonek tetszik. Alkalmasint szita-

kotoket zavartak fol a sarga vizi boglarka
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jtekebol. Azokat uzik olvan eszeve-

oi, mintha legalabb is valami draga

kincsrol volna 3*6. Ha ugyan van a fecs-

kek tarsadalmaban dragabb kincs a szita-

kotonel. Y elcsapong ide is, es az

.nabokor • lilaszinii viragja folott

lebeg. Fatyolos szarnya sajatszcriien resz-

pk kek, a masik zold zoman>

fenynyel ragy<

De a fecskek egyszerre csak eltiinnek.

Olyan hirtelen, mintha az eg nyelte volna

el oket. Ugy latszik, 3z6rnyen megijedtok.

Ket nagy madar kereng fejdehni mel-

an a keklo inagassagban. Ketszer,

haromszor, talan otszor is magasabban,

mint a >ziinteleniil encklo pacsirta. Evezo-

tollukrol es hosazu nyaknki-61, bar igien

magasan lebegnek, eszre lehet venni, hogy

golyak. Mit keresmek ok most itten? Talan

bizony keson keltek vandorutjokra.

Valami rekedt larma hallatszik a szom-

d kokenybokorbol. A zoldleveli beka sz6-

lalt meg. Melege van. Del fele jar az ido.

Mar a fain i> elobukkant. A teniplo-

m<»r mar jol latom. De csak a piros tor-
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nyat Tetejet elfodi a nagy harsak sutet

lombja.

Galambok szallnak fol a toronj p<

rnerol. Megszolalt a deli harangszo. Mi-

lyen kiilonos a hangja. Szinte bodito.

Olyan, mint a tavasz illata, fenye, edes

zsongasa.

A fain elott, a kaszalon, tide, zold gye-

pen, sargapelyhes libuskak legelnek. Szep

kis leany orzi oket. Ingujjban, kek, rovid

szoknyaban. Az <irok part] an iil. A
mint meghallja a harangszot, hirtelen

felszokik s a libuskakhoz siet. Azntan ket

kezevel szetveti piros kotenyet es, valami

dalt dndolva, hazafole bajtja pipego, sarga-

pelyhes nyajat.
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HEGEDUSOK A RETEX

Szep nyari delutanon eliildogeltein az

erdei ret illatoa fiiveben, nekita-

-ztva hatamat valami lomboa fa mohos

derekanak a belemelvedtem a nagy, az

kkevaJu termeszet titkaiba.

Fejem folott zold hernyocaka ereazke-

t le a faroL Yekonyka selyemszalon

ngott ala a csdpp joszag. Koronkent

_ ; \ 1 1 r , mintha meregette v.olna,

_v mekkora tavolsagra <->ik tole a. fold.

Aziitan mind lejebb ereszkedett. Mikozben

116 kerekedett ea ide-oda iobalta a leve-

Ezzel bizonyosan nem vetetl szamot a

hernyo, a mikor utra kelt, Mert szornyen

megijedt 6s ketsegbeesetten vergodott a

lito magassagban. In van mi kesztette



a hernyot a veszedelmea utral Hiszen

odafonn a lombok arnyekos kastelyabau

nyugodalmas otthon kinalkozott

neki. De hat minek rollan neki az ember
is a veszedelmekkel teljes vilagnak!

A hernyonak azonban nem veszett

karba minden faradsaga, erolkodd

Mintha valami biivolS, tirkos ero vonzotta

volna a foldre, oly eszeveszetten iparko-

<lott most lefele. Me ntolsot lenditett

a testen, s egyazer csak lent termett a ret

ingo fiiszalai kozott, a ragyogo verofeny-

ben.

Szemem pillantasa ekkor valami tarka

saskara tevedt. A szamyfedoje sziirkes-

barna volt. Ha egyet-egyet emelintett

rajta, latni engedte szep, eleven piros szar-

nyat. Ugyanazon a fliszalon iilt, a hova

a hernyocska telepedett le az iment es mu-

zsikalt. Azutan szep lassan folfele igye-

kezett a fuszakm, hoi jobbra, hoi balra ta-

pogatozva csapjaival, s nagy gyorsan,

szinte izgutottan niozgatva szajreszeit.

De osakhamar megallapodott, mert a

fuszal nem birta el teetenek a sulyat. Leko-

nvnlt a foldre. Ez azonban nem iavn hozta
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ki sodrabol a saskat, hanem erosebben bele-

esimpaszkodott a fiiszalba s ujra razendi-

tett a notajara. Hosszu hatso labait fol es

ala vonogatta. Ugy remlett ekkor, mintha

ket labanak iitemes mozgasa idezte

volna elo a saska isinert cirpelo hangjat.

S a <loloir csakugvan ugy all.

Ha nagyito iiveggel megvizsgaljuk a

ka ket liatso labat, a labszar belso re-

szen vaskos, kiemelkedo* eret vesziink

eszre. Ez az er a saaka hangszerenek egyik

alkoto resze. A hegedii vonoja. A saska

vonoja nem szorul gyantara, mert mar ter-

meszetenel fogva erdes. Az erdesseget pe-

dig a libszar kiemelkedo eren levo hoeszu

fogsor adja meg a vononak. Ez a fogsor

—120 paranyi fogacskabol all. A fogak

egyenlo tavolsagban, mintegy 1

/ 2 j mili-

meternyire fekszenek egymastol.

Ha mar moat a saska labszaranak belso

azott reszet a szarnyfedo kiemelkedo

an vegigyonogatja, az ereket rezae-;iiek

inditja. A rezgo <Tek idezik elo a saska-

nak isinert eles, cirpelo hangjat, epp ugy,

mint a hegediisadt a vono altal hullam-

-ba hozott hegediihurok.
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T

A saska szerem

akarmelyik eigaDyprimas. Mcrr ket he

dim jatszhatik egyszerre. Ket hosszu hi

labaval egyszerre hegediil mind a ket

szarnyfedon, bamulato 1. hoi

az egyik, hoi a masik lakar va fol

i la.

Ez a gyorsasag azonban nem min-

dig egyforma. Es mindig a levego liumer-

sekletetol fiigg. Minel melegebben ^iit a

nap, annal frasebben, annal haugosabl

szoi a saska hegediije. Ennek is megvan a

maga oka. Tudvalevo «l<»lc,^, hogy .saska-

eknal csupan esak a fern* tud hegediilni.

A no" nema. Mine! melegebl it a 111

annal szerelmesebb a fern ks ennelfo|

annal hevesebben muzsikal eletparjanak.

Ez a mnzsikaszo az relmes szivenek a

tolmacsoloja. Ezzel hivogatja, edesgeti

niaixahoz nema menyasszonyat. A saska

15 C. fok mellett nyok-vanszor cirpel egy

perc alatt, 21 fok mellett mar szazln

Bzor cirpel. Tcliat a mint egy fokkal ma-

gasabbra szall a levego homerseklete, hat-

het hanggal tobbet cirpel a saska.

Hasonlo modon heceditl csaknem vaht-
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mennyi saaka. Caak a puaztitaaairol neve-

zetea vandorsaska nem cirpel. A suvito

a mi a repiilo saskanak 9ereget kl-

s£ri, nem cgyeb, mint az ezernvi ezer

szaray gyora rezgeae, meg a falank szaj

ragoszereinek csikorgatasa, bangos reca-

A vandorsaakat enic tulajdonsagan

rol mar Szent Janoa is ismerte, A mennyei

jeleneaekrol irt konyveben ilykepperi jcl-

lemzi ezt a veazedelmes allatot: .,K> azok-

nak szarnyaiknak zugasok, mint a szeke-

reknek vagy mikor sok lovak szaguldanak

a viadalra."

A saskuklioz hasonlo szix-skek csupan

izarnyukkal cirpelnek. Vono gyanant

nem a labukat, hanem a balazarnyukat

hasznaljak. A balszarnyfedon fiireszfor-

maju er emelkedik ki. Ugyanolyan, mint

aska laban. Ez a rono. A jobbszarnya a

hegedii. A jobbazarnyfedon kiemelkedo

k a hegedii lmrjai. I la a szoeske h<

diilni akar, balszarnyat a jobbszarnyara

fekteti ea ide-oda vonogatja. Ezzel rez-

-i>o hozza az ereket. A rezgo erek idezik

elo a eirpelo hangot.
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A gyonge tttcsoknek is nangoa a szava!

E'zt tartja rola a regd koaamondae. Mangos
kiilonosen az alkony csondes oraiban, rni-

kor kint iildogel a baza kapuja elott

vigan hegediilget neina eletparjanak. Az 6

hangszere is csaknem szakasztott olyan,

mint a szoeske hangszere. Csakhogy a tii-

csok hegediijen csnpan csak egy liur van.

Ez a bur az egyik szamyfedojen levo vas-

kosabb sima er.

A masik szarnyfedojen kiemelkedo

er, akaresak a szokosenel, szinten fogas

s mintogy 130—140 fogacska van rajta.

Ez a vono. Emiek a fogae ernek a

si inn erehez valo dorzsolesevel tamad a

tiicsok elenk cirpelo hangja. A tiicaok

tetszese szerint hoi a jobb, hoi pedig a bal-

szarnyat hasznalja vonoul. A hazitiicsok-

nck a szava sokkal hangoeabb, mint az

elobbie. Ez onnan ered, bogy a vonojan

tobb a fogacska. Valami ketszaz van rajta.

Leghangosabb a szava azonban a kabo-

eanak. Nalunk csnpan a deli reszeken,

kiilonosen pedig a tengerparton el, a liol a

rekkeno nyari napokon eles, fiilsiketito

zajt visa vegjhez. A tengerpart nyari h5-
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I sem bepeelhetS e nelkiil a furesa

mnzsika nelkiil. Reggeltal estelig sziinte-

leniil visezhangzik a ret, a liget a kaboca

mnzsikajatol.

A regi gorogak, meg a romaiak kalic-

kakban tartogattik ezt a hangosszavn bo-

garat. Nagyon kedveltek az eneket. Sot

Anakreon, a gorog kolto, odat is irt rola s

nagy almelkodassal meltatta eneket. A
kinaiak is kedvelik a kabocat. Ok is, epp

ugy, mint a regi gorogok, apro kalickaba

zarjak s ugy gyimyorkodnek rajta.

A kaboca azonban nem negediil, bancm

doboL Az 6 hangszere valosagos egyfenekii

dob. Az allat potrolianak also reszen va-

lanii kerekded melyedes van. Ezen a me-

lvedesen, akarcsak a dob feneken, finom

liartya van kifeszitve. Ezt a hartyat az

allat egy izom scuitsegevel rezgesnek in-

ditja. A rezges idezi elo az elenken zizego

hangot.

A kabocanal is csupan csak a him
mnzsikal. Ezt mar Xenachos, a gorog kolto

tudta, a kinek bizonvosan valami ba-

trtos felesege lehetett, Legalabb errevall

ama nem eppen ndvarias mondasa a kolto-
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nek, hogy >,boldog lovmit's a kaboca, mi-

velhogy nema az 6 fel I"

De ugyan mi haaenat veszik ezek az

apro allatok a bangjuknak? Tudjuk, hogy

a bang az erzelmek, a vagyak, az allat

belso allapotanak a kifejezesere valo. Mas
erzelemnek, mas a hangja. A kutya oro-

met szukolessel, fajdalmat nyoszorgi

felelmet vonitassal szokta kifejezni. A 16

oromeben nyerit, felelmeben horkoL Tud-

juk azt is, hogy a hang nemcsak maganak

az allarmik, lianem tarsanak is szol. Ha a

mehecske veszedelemben forog, figyelmez-

i szavara nelia az egesz raj kirepiil a

kasbdl. A kakas into szavara, a mikor va-

lami raga<lozo madarat pillantott meg a

leVegoben, a tyukok elrejtoznek. Ha jo fa-

latot talal az udvaron, liivogato szoval

iigvelmezteti ra a tyukot. Szintugy tesz a

tyuk apro csirkeivel, ha eltavoznak tole,

liivogato szoval gyiijti egvbe oket. Az

eneklo madar hivo szavara rogton ott to-

rn a parja.

Ugyanez a celja a saska, a szocske, a

tiiesok meg a kaboca liangjanak is. A ma-

dar enekevel esalogatja, mulattatja. £



Ezek a rovarok is

szintugy hivogatjak, figyelmeztetik, szora-

tatjak egymast a hangjukkal. £s ki

tudja, hogy mennyi mas erzelmet fejez ki

az 6 haDgjukl Miesoda szeretet vagy gyii-

lolseg, fajdalom, retteg&a es orom rejlik a

va vagy a tiicsok egy-egy cirpelo hang-

jaban, a mit csupan csak ok tudnak, mi

onban keptelen vagyunk raegerteni!
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indeu oly csendes a bervadt lamb
LV1 alatt. Elnenralt az erdo. Ki tudja,

merre jarnak most az 6 lakoi: a rigo, a fii-

lemile, a pintyflke, a kakuk, meg a tobbi

dalos madar. Sohajtva lengedez az oszi szel

jargult fak kbzott. Mintka 6 is azt sut-

ui
: „ TIol vagy fcok 1 Merre j artok ?"

Dresei] /ill a feazkiik a sapadtlevelii agon.
A puha, meleg feszek, a ho] valamikor vi-

g&n szolt ;iz .'li. sk. It* hagytak, elpartoltak

tole, mesSze elvandoroltak, begyen, vol-

q, tengereken altal, melegebb hazaba.
Elogy itr DeerjeSkel a tel fagyos Lehellete.

Mindeu oly caendee a licrva.lt lomb
alatt. Csak n harkaly kopog meg valahol

az erdo melyen. Kopogaaa ugy remlik,



mini a Lelekvalaszto harang szomom kon-

g&sa. Az erdci folotl sotet felhSt hajszol a

szel. Az utolso koltozo madarak del fele

nulnak. Mintha oket bucsnztatna a har-

kaly. Szorongva nezziik a tavozokat. De
megvigasztal a remeny, hogy tavaszkor

njra visszaternek hozzank. £s akkor

inegint vig enek zendul a leveles agon, ligy

zsongas kel a harraatoe fuszalou.

Mindcn oly csendes a hervadt lomb

alatt Csak a szaraz level zorog halkan a

l>okor aljan. Egy arva siin kapargal a

padt fiiszalak kozott. Godroesket as a fold-

ben. Telehordja mohaval, szdvaz falevellel.

Puha nieleg agyat vet maganak. Ott tolti

majd a telet, mely alomba meriilve, illatos

szellorol, vadvirdgos retrol aMmodozva. Mi-

nek is maradna telen odakiinn, mikor

olyan fagyos es sotet a lombtalan erdo,

mikor olyan pnazta es kop4r a havas m<

mikor azok is a dermedt fold alatt alusz-

nak, a kiket eledeliil szant neki a gond-

viselo termeszet. Hiszen ha nem merulne

teli Alomba, ehen pnsztulna el a szegeny.

Minden oly esendea a hervadt lomb

alatt. Elsorvadt a fecskefu agasbo
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ra, lehullott a caipkes-fodros levele.

< teszedolt n csiga arnyekos lugasa. Nines,

a ki szomorkodnek rajta. Elment a kis

daja, el bizony a fold ala. Elvitte ma-

al kacskaringos kia hazat is. De elobb

jol bezarta az ajtajat. Fedot epitett heja

nyilasara. Igy aluszaza at a telet, avar ala,

foldi iiregbe rejtozve. Siivithet a szel, csi-

koroghat a ho odakiinn, nem torodik vele.

II a majd szebb lesz a fold, lux szep tavasz

mosolyog erdon, mezon, 6 is folebred majd

kinyitja kapujat, hadd jarja at hazat a

tavasz illatos szeUoje.

Minden olvan csendes a hervadt lomb

alatt. Az erdo fekete madarai, a varjuk is

otthagyt&k mar szellos feszkiiket. Amott

latni mes; oket, a mint a szeles rona folott

keringelnek. fjresse, kietlemie lett az erdo.

Hat ok is kereket oldottak. Most telelore

anek a tanvak, a falvak kozelebe, a hoi

liyujt nekik az asztag, egy-

at a kazal. A szajko is

velok tart, nn szarka. Oket koVeti a

harkaly, a sarmany. Ok is elbucsuznak az

erdotol. Mennek a faluba. Ott toltik majd

kertekben, az udvar koriil. Kony-
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nyebben megszerezhetik ot1 mindenna

kenyeriiket, mint az elnemult lombtalan

erdoben.

Minden oly csendes a hervadt lomb

alatt. Az erdei kis patak Bern c lez

mar. Ellepte szep, tiszta vizet a &ok hervadt

Level. Milyrii maa volt iti minden,

mikor meg a galagonyabokor nyilo

yiraga hullatta feher leveled a vizre.

Id* 1 jartak az ercLS szomjaa madarai

husolni, iff szokdelt ;i fiirge barazda-

billegeto a viragos parton, in szalldog

viragrol-viragra a tarka pillango, a kek

szitakoto, az aranyos bogar, a zsongo me-

hecske. „Ki tudja, hoi vannak? Ki tud;

merrc jarnak V
1

suttogjak az agrol Bzakadl

sarcra falevelek, a mint Lassan, esrvmast ko-

vetve, hulldogalnak, egyre hulldogalnak.



BATU KAN





BATU KAX . c^'«<H*'<H, ',t<K>,tC!^

|\j nn a tatarcsordak ama hirhedt veze-

-*- ^ tojerol esik itt szo, a ki edes bazan-

kat valamikor tiizzel-vassal pusztitotta,

garmadakat rakatott a boltakbol s a koro-

kiralvt foldonfutova tette. Xem rola,

hanem egy joravalo, jambor baziallatrol, a

mi kutyankrol, a mely teljea eleteben meg
a legynek aem artott es bekes, nyugodt,

szelid termeszetenel fogva mkabb beilL

volna baraiiynak, mint kutyanak.

riiszi'ii a azore is -zakasztott olyan volt,

mint a baranye. Gyapjas, gondor, szep fe-

her. Termetre azonban alacsonynak, in-

kabb zomoknek tetszett. Xaiiy lcffentyii :i

sazUj lompos farkaval pedig csak-

t a foldet Boporte. Jarasa nebezkes,

lomha volt. Cammogva, szinte vanszorogva

lepegetett.



A fejet sobascm bordta m
r.em mindig lecsiigg< . inintba valami

banal nyomta rolna a szivet. Kii-

lonoaen a szeme tiint f«".l az embernek. Ki-

ritt belole a szive, lelfce, egesz termeszete,

Szeraenek nedvesen fenylo, nag^

karikdiban csupa j6sag, bekettires, hu»

pdaadas rezgett, Bezzeg ig k ember

megirigyelbette volna tole ezt a szelid-

Fenyii, sokatmpndq szempart!

Batu kan vr.lt a neve. Fnrcsanal

fnrcsa nev, de csak akkor, hogyha kutya

viseli. A mi mlvarunkon azonban nem L
ment furcsasauszamLa az ilyenfele do!

Mert liiszen lialunk minden haziallatnak

megvolt a maga neve. Kezdve a lotol, Ic

egeszen a galambig.

Ez pedig kia ocsemnek koszonhettek.

Oesem nagy rajongoja volt a tortenelem-

nek, es abban lelte oromet, hogyha hazial-

latainkat e szep fcudomanybol szedett nc-

wkkel elkeresztelhette. Area sugarz*

szeme villo^ott a ^onyoriisegtol, valahanv-

szor a tornacon iildogelt, olvasgatott, a az

udvaron egyszer csak bangosan kialtotta

edesanyam, a fougom vagy valamelyik i
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led: Hannibal! Hamilkar! Nabukodono-

! Ramszesz! Szennakherib ! Cezar!

Attila! Napoleon! LeonidasJ Darius!

Xagv Sandor! Vagy pedig: Fausztina!

Frine! Kleopatra! Messzalina! Forria-

rina! Ildegonda! Szemiramisz! Belki

Aszpazia! Ezek voltaka tyukok, libak es

kacsak, meg aztan a teheniink es ab
kenk. Az elobbeniek pedig a gimarok, meg

kakasokj a lovimk, a macskank, a szarkank

gy kutyank. Hatalmas komondor,

nevleg Nagy Saudor, a ki a hazunkat, ud-

varunkat, kcrtiinket orizte.

BatU kan e fenyes torteneti nevek ko-

zott iegjobban ezerette ;i Hannibal nevet.

Alig hangzott el az udvaron, Batu kan ra

gyogOj szinte mosol '.ciiimel, lonipos

farkat szeliden csovalta, fejet bol lehor-

-ztva, hoi pedig folkapva, nyajasan, hi-

zelgoen, kedveskedve kozeledett feled es

y nezett r;i<l, mint a szerelmes ifju, a ki-

nek a kedvese imadott nevet emlegetik.

— Hannibal ! Hannibal

!

- Batu kan halkan sziikolve, nteglm-

nyaszkodva sompolygott melled. Majd ele-

bed fekudt, okos fejet ket labara fektette s
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oly lialas ragaazkodassal pillantott rad,

mintha niondani akarna:

— Az, Hannibal. Szeressetek a 36

Hannibiilt !
— A ki pedig nem voir n

mint udvarmik egyik nyomorek kaka~a.

Szegeny Hannibal ! A szived meg
rajta, hogyha raneztel. Kakasnak jott a vi-

lagra, lianera azert minden volt, csak kaka«

nem. Alig volt nagyobb egy jokora jet

nel. Az egyik laba rovidebb volt a masik-

nal. De azert nem bieegett, mert a hosszabb

laba erosen kifele hajlott. Taraja is alig

volt a fejen. Feher tolla csupan csak a de-

rekat fodte. Feje, laba, nyaka csupasz volt.

Keresve-kereshettel rajtuk egy-egy szal tol-

lat. A kakast jellemzo szep, hosszu farktol-

laknak a nyoma sem volt rajta. Knkore-

kolni sem tudott. Nelia ngyan megeroltette

magat, hogy szinte beleszakadt. Nyakat ki-

nyujtotta, fejet goresosen rangatta, szajat

meg kitatotta. De azert egy szanalmas re-

kedt hangnal tobbet nem igen birt kinye-

kegni. Ilyenkor a tyukok hatraneztek, fe-

leje fordultak es almelkodva, szinte an

vetoleg pillantottak ra. Mintlii moudani

akartak volna

:



— Ez is kakas ( ! . . .

-akuiivau. Nem voir a tvukok ko-

zott egy is, a ki Hannibalt ezivelhette

\-olna. Folyton bolygattak, piszkaltak,csip-

-rek, mardostak. }Iert liiszen neki

amugy sem vehettek hasznat, mint teszem

azt Hamilkarnak, az udvar folfuvalkodott,

dolyfbs, biiszke kakasanak, a ki begyesen,

hetyken, nagy pipeskedve jart-kelt a tyuk-

jai kozott. Es bezzeg sokszor megesett,

hogv veresre verte Hannibalt, ha olykor

folbuzdult azegenyben a kakasver es vala-

melyik tvuknak udvarolni mert.

Igy esett meg aztan, hogy Hannibal

lassacakan kivetkozott kakas termeszetebol

egyre jobban fejlodtek ki benne a tyuk

tulajdonsagai. Az elarvnlt esirkekhez sze-

i«>tt s azokat vezetgette a szemetdombra,

nekik kapargalt, keresgelt. Alkonyatkor

elvezette a csirkeket a tyukolba. Mellejiik

simult, a szarnyaval takariratta 5ket es vc

liik toltotte az ejszakat.

Hamilkar azonban ezt is rossz szemmel

neztp. Nem iur<'ii voir inyjere, hogy a nyo-

niorek kakas beleirtja magat a tyukok dol-

?aba. F.s addig-addig nvasreratta, grvotorte.



kinozta a szegenyt, valamig ki nem mai

a birodalmabol.

Bat u kan mindezt ngvelemmel ki

Tapasztalasbol tudta, hogy micsoda ke»

lehetett Qannibalnak az elete. EIisz<

ngyanigy bant el vele Nagy Sandor, az el-

bizakodott, ordoggel bataros g< - ko-

mondor is, a mig Lancra nem keriilt. A/

kicsit megjuhaszodotl es nem igen hetven-

kedik mar vele.

Until kaii nagyon megsajnalta Hanni-

balt es oltalmaba vette. FolytoD koriilotte

settenkcdett, tnajd hozza dorgolodott, a fe-

jevel simogatta, szeliden bokdoste, nyal-

dosta,

Hannibalnak, ugy latszott, jol

a gyonged szeretet, a mivel elhalmozta volt

a kutya. Mert nap-nap utan jobban v<mz6-

dott hozza. Miglen egyszer csak azon v<

masrat eszre, bogy el sem tudna ienni bobbe

Batu kaii nelkiil.

[gy lettek jobaratokka Batu kah

Hannibal.

Latni kellett volna oket, a mikor meleg

nvari napokon a kut mellett, a nagy •

morufuz arnyekaban husoltek !
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Batu kan vegighasalt a foldon s ugy pi-

if, Hannibal a liatara lepett, szepen

szekuporodott s fejet a kutya fejere fek-

orakhosszat elgubbaaztott a pajtasa

liatan.

Dehogry inert volna ilyenkor meg;-

•ccanni Batu kan! Mereven, mozdulat-

lanul fekiidt Bizonyosan attoi tartott,

hogy folzavarja almabol Mi pajtasat. Meg
a legyet sera merte eliizni testerSl, pedig

3zantotta.

\z ejszakat is egyiitt toltottek, a fel-

latt. Hannibal most mar oda sem he-

deritett a tobbi aproinarhanak. Meg akkor

ment kozibiik, hogyha magot hintettek

nekik. De bat minek is elegyedetl volna a

haladatlan nepeeg koze, amikor Batu kin

meg az eledelet ia megosztotta vele!

Win erczte 6 mar magat sem kakas

nak, sem tvnknak. Hiszcn meg knkm*e-

kolni .-("in kukorekolt tobbe. Azt is elfelej-

tette. Alkalmasint a Batu kan kedveeri

<z«»kutt ]o rola.

Batu kan mindig hu kiseroje vol! Ilan-

nibalnak. Folyton szemmel tartotta barat-

jat, riehogy valami baj erje. Kiilonosen

95



Hamilkarto] feltette. A hatalmas, -/•

sargatollu kakas, bar nem igeu voll oka a

feltekenykedesre, ha csak szeret tehel

nekiinent Hannibalnak. Batu kan, a ki

mindig resen allt, mindannyiszor vissza-

verte a Hamilkar tamadasait.

Egyszer azonban keservesen megjarta

a harcias verii kakas.

Hannibal egy reggel belopta rnagat a

tyuk61ba. Hogy mi vitte ra, azt aligha tud-

nain hamarjaban megmondani. Lehet,

bogy valamelyik tyuk utan ment.

Hamilkar, a ki folvton a nyomaban

volt Hannibalnak, egyazer csak utana ve-

tette magat. Persze azonnal nekiesett

Hannibalnak s ugyanceak ellatta. De

Batu kan -cin volt am rest. Hirtelen

iramodassal a marakodo kakas*>k utan ro-

ll ant, tdszantan csapott le Hamilkami.

megragadta ;i nyakat. Ugy vonszolta ki az

udvarra b addig el sem eresztette, a mig

ki nem szabaditottuk a foga koziil.

Azota Hamilkar is alabbhagyott az o

harcias viselkedesevel. Es Hannibal ezon-

inl nyugodtan, zavartalanul elhetett volna

liii baratj aval, a derak Batu kannal,

-.h;



hogy ha valami szomom e.snueny veget

neon vet zaklatott eletenek.

... A kert felol hirtelen szel kereke-

dett es elarasztofta az udvart edes violail-

lattal. A virag eros, athato illata, meg a

nyugati egbolton tornyosnlo sotet felhok

ntan itelve, ki-ki konnyen eltalalhatta.

%y zivatar van kitorofelben.

Nero is kesett soka. Kia ido mulva sii-

riin gomolygo porfelleg borult a kert faira

ltakarta a szemhatart.

Neroeok&ra megeredt az eeo ea utana

akkora zapor, hogy a hegyekrol vad roha-

-al oralott le a viz es learasztotta az ut-

cat, a mely egyszeriben megaradt folyo-

nak latszott B notton-nott, orvonylo,

hanykodo, sarga halrjaival tovairamodva,

mintha magaval akarta volna sodorni az

faint.

Mikor kimentiink a tornacra, hogy

n>< gnezziik, vajjon mi tortent a kozben az

ndvaron, hat hiiledezve vettiik eszre, hogy

a rohano ar ntat tort maganak a kertek fe-

lol es az ndvarimkat is elontotte. Kepzel-

hetS, hog _< volt a Bok szep viragnak,

% a vetemenynek.
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A viz az udvarou egyre magasabbra

emelkedett s mar-mar azzal fenyeget*

hogy benyomul a Lakasunkba es kizaklar

benniinket, akarcsak az tirget A veszede-

Jem komolynak mutatkozott, mert a viz

most mar minden oldalrol koriilfogta a ba-

znnkat.

Csak akkor vettuk eszre, hogy a nagy

kaput CBiikva felejtettuk. Ez volt minden

bajnak az okozoja, mert a viz mashol nem
torhetett maganak ntat. Azert is emelke-

dett olyau rohamosan. V&gy kinyitni, v;

pedig az utca felol betorni, ledonteni a ka-

put! Ezt kellett rogton megeselekedni,

hogy utat nyissunk a dagado arnak . . .

Mikor a kapu a szomszedok fejsze<

pasai alatt bedolt, az udvarbau osszegyiilt

viz eszoveszetten, zngva tort ki az utcara,

mindent magaval eodorva, a mi az utjaba

keriilt. A tobbek kozotr egy nagy ladat is,

amely a kertajto mellett uszott a vizen.

Batu kan iilt rajta es bamban nezte a

csapkodo babokat, amelvek minden pilla-

natban azzal fenyegettek, hogy lidaetul

egyiitt kiragadjak az utcara, a bol menthe-

letleniil vege iett volna. Azonban a lada



ere a knit es a szoniorufiiz kozott

megakadt Nem volt tehat mitol tartania.

Ekkor jutott eszunkbe Hannibal. Gon-

doltuk, hogy bizonvosan elpusztult a telie-

len joez&g. Do megsem.

Ugyanabban a percben azon vettiik

niaii'iinkat es hogy a Bzag&oy Hannibal

a habok kozott vorgodik. Nagy erolkodes-

sel iparkodotl a ldda fele. Bizonyosan azt

akarta elerni. De liasztalan. Neni tudott

uszni a saerencsetlen. Hoi alabukott, liol

iet a viz folott lebegett. Egy ilyen pil-

lanatban vette 5t eszre Batn kail.

Xciii igen tetovazott. Rogton baratja

iitan vetette magat Azonban az ar, a

mely epp akkor szabadult ki a kapun,

mindakettot magaval ragadta, De nem is

keriilt tobbe vissza sem Hannibal, *em a

«!t jrek Batu kan.
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ri"l nl a kaszalon, a hoi a patak vize foly-

_L dogal, natal nyarfak koszornzzak a

hegy ah" at. Huvos oszi alkonyatokon eze-

ken a fakon gyiilekeznek a ret, a kertek

madarai es hangoa csevegessel tanakodnak

hoi toltsek a hideg, deres ejszakat. £s a

mint nap-nap utan igy tanakodnak, egyre

ritkulnak az agak, hullanak a sarga levelek

:teleniil peregnek ala a patak vizere, a

ezintelen, puszta foldre. Egy nap aztan

arra ebrednek fol, hogy a fak sarga kon-

mint valami szennyes rongy, ott he-

v< r a foldon. Ekkor dideregve bujnak
-< a lombtalan, kopasz agakon es szo-

moruan nezik a nagy valtozast. Az oszi kod

befatyolozza a foldel a homaly, nemasag,
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dermedes valiotta foJ a fenyt, az elev<

tng6 eletet.

Homaly, nemasag, dermedes . . . Jli-

szen ez a halal ! Szemiink elhomalyosodik,

sziviink elnemul, testiink megderraed . . .

Meghalunk . . .

Lehull a falevel s az 5szi szel sotet han-

tok aid fekteti. Elkorhad aztan b a foldi

roggel egybeolvad. Porra lesz. A mi to

tiink is osazeroskad majdan s a halal fa-

gyos leheUete rnegassa neki a sirt. Mive

lesz aztan a fold alatl '( [Jgyanaz, a mi a fa-

levelbSl. Por.

5Tsa pur ea chomuv vogmuc!

Annyi bu, gond es l>aj ntan „poi

hamu!" Hat azert kiizdottiink, azert szen-

vedtiink, hogy elvegre is ugy korhadjunk

el, mint oszszel az agrol szakadt falevel '....

Igy topreng az ember, mikor a 1ml-

doklo ternieszet fajdalma altalhatja elbo-

rult lelket. Az elmulas csiiggetegsege tolri

be ilyenkor egesz valojat. fis Bzinte oss

borzad, a mikor lelki Bzeme elott megjelen
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a halofelben v&\6 ember, a kinek talan mar

holnap i! ak a sirjat, a hoi aztan el-

porlad, orokre elenyeszik . . .

Ysa pur es chomuv vogmuc

!

Ezt a szomoru kepet latom hoi meg-

jelenni, hoi ismet eltiinni, azzal a reszk<

fenynyel, a mit a kalyham riize vet koron-

kint a szobam sotet falara.

Delig odakiinn meg ragyogott a nap-

sugar, de aztan csakhamar elborult az eg-

nek boltozata es az olomszinii levegoben

megjelentek az elso hopelyhek. Eleinte

csak lezengve szalldogaltak, de kesobb

olyan siiriiii hullottak ala, hogy rovid fel-

ora alatt csupa feher lett odakiinn a vilag.

Es a mint ezen a borongo, teli alkonyaton,

csondes, meleg szobambol elnezdegelem,

van szall le lassankint a kod es templo-

mot, hazat, fat, keritest, utcat egyardnt el-

takar, beburkol, — a termeszet esiiggeszto

borua egyformasaga bearamlik hozzam es

korulveszi, elnyomja lelkemet ....

#

Tul a kaszalon, a hoi meg oszazel a pa-

tak vize folydogalt, de most hideg jegtom-
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locbe zarta a tel, ugyan min tanakodhat-

nak most a madarak a lombtalan, fiatal

nyarfakon \

Nem tanakodnak ok semmin, mert ki

tudja, hoi vannak mar! Onnan ie elii

oket a dermed^s fagyoa lehellete. Csnpan

csak egy nagy fekete madar szallong a pa-

tak folott. Lomhan keringelve ereszkedik

le a zuzmaras, felier nyarfara.

1 \ tl 1 • • • KB1 • • Kcll . . . •

Kz az egy hang tori meg csupan a teli

alkony halottaa nemasagat, a mely nay

remlik, mint a koporsora vetett rognek

ii'vaszos koppanasa. Vegao" fohaszkodasa ez

a megdermedt eletnek . . .

Kis madarka fekszik a hoban. I

ekestollu cinke. Bizonyosan a nyarfarol

hullott lc az ejjel. Meggemberedett to

felig besiippedt a koba. Hanyatt eeett a

szegeny. Olyan szep sarga a mellecskeje,

mintha csupa aranyos szalakbdl volna

szove a gunyaja. Megolte a hideg, vagy ta-

lan az 6h8eg. Eogyne olte volna meg, mi-

kor a fold olyan kemenyre fagyott az ejjel,

akar egy nagy vaspancel. Micsoda szornyii
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kinokat szenvedett a szegeny, mikor a lia-

lal fagyos keze megallitotta szivenek utolso

dobbanasat

!

Minden bunak v&ge, boldog halal sze-

kere

!

Nehez az elet ! Ezt hajtogatja mindun-

talan a harkaly. Ott kuszik az almafa

gorbe derekan, a kertiinkben. Meg-megall,

odatamasztja rovid, merev farkat a fahoz.

Fejet folkapja 6s hoeszu, vesoformaju cso-

revel elkezdi erosen kopogtatni a fa kerget.

Ezzel kopacsolja ki a pondrot alola. Keser-

kenyer ez! Folyton fur, farag, vaj, ko-

pacsol. Pedig nay fazik, hogy majd meg-

zi az 1st en hidege. De hat mitevo le-

n \ Valahogy csak kibirja tavaszig. Ek-

kor aztan az ove lesz az erdo, a hoi bezzeg

vol)!> u rat nem ismer maganal.

Xehez az 61et! Egyre ezt hajtogatja, a

minr szep piros-feher-fekete kontoseben

fiir. santja a havat a fa dereken. !><•

r csak megallapodik a fekete baraz-

dan es nagyot lit esorevel a fa k&rgere.

Kop-kop ! Kop-kop

!

\\y. ;i lelekvalaszt6 harangnak a kon-
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gaaa h annak szol, a ki odabent, a fa ki-

csiny odvaban, puha selyernszalakbol -/

meleg vackan aluazsza teli almit
Mors ina, vita mea

!

Mikor a szel siivitve liordja arcuiikba

a liavat s egy-egy elziillofelben valo ember-

rel talalkozom a nagyvaros aszfaltjan, a

ki rovidke, szellos kabatban, kezet a nad-

ragja zsebebe dugva, meggorbedve, nyakar

a valla koze temetve, olyan hirtelen surran

el mellettem, mint az eji denever, szinte

busszankodom, bogy megis milyen nyomo-

rult teremtes az ember. Mennyire jobb

volna a dolga ennek a didergo szegeny em-

bcrnek, hogyha egyszerre csak csoda esnek

meg vele es — csigava lenne.

Micsoda gyongyelete van ilyenkor a

mi kerti csiganknak

!

Be sem varta az elso deres ejszakat, mi-

kor egy langyos, nyajas oszi reggelen el-

bnesnzott a ret beteg viragaitol s a fak sar-

gulo lombjatol. A zorgo baraszt koze fura-

kodott es a fold aid bujt. Koriilrakta ba-

zacskajat pnba mokaval, gyonge fnszalak-

kal s a baza nyilasara kerneny fedot epi-
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. Badd jojjon most a ln>, a hideg, a

w hadd siivoltozzek folotte a teli fei.

nem erzi, se nem hallja tobbe. Mely

alomba meruit, a melybSl csak akkor eb-

red fol, Iia a haraszt alol kidugja maid il-

latos fejet az ibolya, ha a verofenyes.ma-

gassagban a tavasz himnuazat enekli majd

a pacsirta. Minek volna ebren, mikor a

mezo elresztette ekes palastjat, mikor le-

hullott a bokor lombja, puszta es neraa az

erdo, mikor hotakaro beritja a retet.

Miert is nem teheti ugyanezt az em-

ber ? Ezzel aztan meg volna oldva a foldi

letel, a konnyii meirellietesi modnak nehez

problemaja. Teli gunya, fiitott szoba, go-

zolgOj meleg etel ! A esiga teli alma nem is-

meri erne hin remenyeit a Bzegeny em-

bernek.

Aldja Istenet, kit [stene megaldott,

Advan neki meleg hajlekot s csaladot.

Tnl a kaszalon, a jegtomlocbe zart pa-

taken is tnl, valahol a rengeteg nagy, lii-

_ kodtengerben, valami tompa iivoltes

tori meg a teli alkony sivar nemasagat.

Bizon farkas. Az ehseg szolalt meg
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benne. Nem latom, eaak sejtem, a h<

vegigcsortet a tnezon, a kove dermedl ko-

rok kozott. Majd hirtelen megall az or-

szagut szelen 6e verbeu forgo szemmel iesi

aldozatat.

£s mikozben odakiinn a zuzmaras

nvarfak valami veres dramarol meselnek

egymienak, .meleg kazaban a csiga ibolya-

rol, gyongyviragrol, napsugarrol almodik.
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'.'l̂*****ZOLDLEVELES VARBA N.w

1 szantofold mesgyeje szakasztott

11 oJyan, mint valami lilaszinii patak.

Annak latom, kivalt ha font allok a domb
tetejeben. Pedig nem viz az, Lanem csupa

virag. Siirii orgonasoveny hnzodik vegig a

domb alatt, kanyargosan, akarcsak a pa-

tak agya, atoleli a bnzafoldet, azutan szet-

- jobbra is, balra is bclevesz a

mhatarba. Tavasz derekan ermek az ele-

i sovenynek halavinyzbld teteje elkezd

jtedni, majd piroslani s a piroa szin ra

nemsokara sapadozni, valamelyik apriliai

nap utan pedig egyszer csak szep lilaszi-

niive leaz.

Xvilik az orgonafa viraga . . .

Ilyenkor remlik olyannak a szantofold

mesgyeje, mint valami patak, a melynek

1 1
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ragvogo lilaszinii a vize. A pajkos ta

szello megrazza olykor az ingo virdgfurto-

ket fodrokba szedegeti 5ket. Ek-

kor a patak lilaszinii vize lmllamot i

•es egyiitt rengedez-ringadoz a buzafold

zoldelo habjaival.

Ennek az orgonasov&iynek lejl

nyirkos aljan, mohos, fekete foldi'm, szelti-

ben terpeszkedo fecskefii hits arnyeka-

ban csbndesen, nyugodtan eldegel — a

csiga.

Mikor a nap sugarai leszallnak az

gonabokor viragos koronajarol, aranyos fe-

nviik mee ataziirodik a leveles ealyak siirii

fonadekain es szetarad a szakadekos lit

melyeben, a esigaliajlek ugy tiinik fol,

mint valami zoldkristalybol valo fejedelnii

kastelv.
•

Mint valami kozepkori ifjn, a ki nehez

panceljaban, busan lepeget a var falan &
a szomszed varur szep, nyulank testii ka-

jadon leanya utan sovarog, ngy vemlik ne-

kem most a csiga, a mint ott maszkal kas-

telyanak zold boltivei alatt, s bizonyosan

hajnali harmatrol, nyari langy 1, zold

fiivek o-vono-e levelerol almodozik.
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2 m nem igen terjednek mesz-

bbre. Harmatoa fu, nedves, langyos le-

vegfi — ez az egeaz. Nem is ohajt 6 mas

ebet. Hiszen az igenyei sem valami na-

k. Ezt pedig aimak koszonheti, hogy az

anyatermeszet nagvon is mostoha volt ira-

nyaban.

A csiga siket, neina ea vak. Van ugyan

me, a hosszabb szarvacskapar vegen, do

<ez olyan tokeletlen, hogy aligha lat velc

valamit. Hiszen csaknem mindig sotetben

botorkal. Foldi iiregekben, falak, sziklak

repedeeeben, korhado fak kerge, kovek,

gprangyok alatt erzi magiit legjobban.

A sarjadzo fiivet, a nvilo viragot, a fa-

kado bimbot esupan az illatnkrol ismeri.

Ez is hirdeti neki a tavaszt, mert a madar

ekebol, a bogarak zsongo hangjabol ne-

liezen hall valamit.

Es ezert 6 megis megvan valahogyan.

Talan meg boldog is, Legalabb arra vail a

termeszete. Nyugodt, higgadt, komoly, ha

z valamit ; lassu, kimert, ha jar. Nem is

kotekedik, se nem veszekszik, mert nines,

a ki ingerelne, bantalmazna. Irigyseg,

g, gonosz fondorkodas, ismeretlen
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fogalmak a csrigak tarsadalmaban.

nines is csiga, a ki mawnak a bajaval fco-

rodnek. Az'rt keriilik is egymast Ki-ki

maganak el s elebet val<5

ben tolti.

Esze is van, ha kell. Hogjha vizbe

addig-addig erolkodik, a mig valami fii-

szalba, falevelbe bele nem csimpaszkodik,

csakhogy az eletet megmenth<

igen szeret kodorogni, de ha valami falank

kerayosercg elpusztitotta azuk hazajanak

minden fiivet, falevelet, naavneliezen fol-

cihelddik es odabb all egy hazzal. De neiri

is csoda, hogyha nem szivesen jar-kel. Min-

deniive magaval Kell cipelnie a hazat. .V

mi pedig nem trefadolog.

Mi is atszenvedtiik valamikor ennek a

nehez allapotnak neminemii terhet. A mi-

kor ugyanis kobor eletet eltiink. Ha n<

akadt mar legelni valoja marhainknak,

hat osszeszedtiik s&torfankat es szepen

utra kerekedtiink. Oda mentiink, a hoi

koverebb, frisebb volt a fi'i. a hoi duaabb

"Id kinalkozott barmainknak. — iS'ehu

bizony a csiga edesoronnest levetne hata-

rol a hazat. De hat nem teheti. OdanStt a
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testehez, Azzal is jon a viligra. Hanem
azert legtobbezor nagy hasziiat is veszi

neki.

Ha rekkeno a hoseg, a esiga nagyon

-znl erzi magat. Ilyenkor egesz nap

avalyog. Csak este javul valamiesket az

allapota. Nem tud megelni nedvesseg hi-

jan. Ekkor azutan jo melyre visszavonnl

a hazaba. Elobb azonban elmegy hiisolni.

J Fa szeret teheti, nyirkos avar koze, ar-

nyekos, nedves helyekre, kovek, fak, mo-

boa fold ala buvik, es ott marad, valamig

esore nem valik az ido.

Telen, kemeny hidegben is a hazanak

si legnagyobb hasznat. Fedot epit a

heja nyilasara es benne alnszsza at a telet,

odvakba, foldi iiregekbe, avar ala rejtozve.

Neha kettot, harmat, sot negyet is epit,

^erint, a mint kemenyebb vagy env

hebb a teli idojaras. Ugy tesz, mint az em-

l>er, a ki nagy hidegben dnnnaval takaro-

zik, ha nem nyujt ncki oleg meleget a

paplan.

Siivithet a szel, esikorogliat a ho oda-

kiinn, nem igen torodik 6 vele, olyan poni-

pasan erzi magat teli otthoniban. Azert is

117



tolti benne felereazet az i donek. Hal
honapig alszik es iljenkor nem is gondol
az evesrc.

Ez kellene a szegehy embernekl
Azt hinne az ember, hogy \ an, hn

nem erezne a szive dobogasat. Eg
perc alatt tizenkettot dobban. Innen L

szik, hogy az elet csak szunnyadoz benne.

mert hiszen nyaron egy-egy percben har-

mincszor is megdobban a >zive.

Majusban, lia a gyongyvirag kibontu-

gatja gyonge viraglevelet s erdon, mezuit

nj ero buzog fol, a csiga szive is egyre he*

vesebben kezd dobogni, mig azutan egy-

szer csak folebred, szeles labat a fed

tapasztja es megpuhasztja a szelet. Azutan

egyot lok rajta s a haz kapuja kitarul.

A tavasz illatos levegoje bearamlik a

nyitott kapun, megpezsditi a csiga zsibbadt

veret, mire lassacskjui elkezd nvujtoz-

kodni. Azutan nagy ovatosan kidugja ta:

pogatojftt, ra nemsokara a fejet s vegre az

sz testet. Most mar azon iparkodik,

hogy mozgasra szoktassa meggemberedett

izmait.

Majd liozzalat az eveshez a nagy mo-
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lion dezsmalja a jo, zamatos, friss fiivet*

Van is ok ra eleg. Egeaz telen at koplalt s

ugyancsak megfogyott az ereje. Xehany

hetig hizlalja magat 8 a mikor jol megiz-

mosodott, erot veaz rajta a fajfontartas

osztone.

A parosulando ket csiga utkozben ta-

lalkozik egymassal. A csiga herrnafrodita

:

him, is, no is. Tehat menyassaonyrol, vagy

volegenyrol itt neni igen iehet szo. E sze-

rint mondjuk, bogy a szerelmesebb csiga

re sziikebbedo korben keriilgeti, szinte

koriiltaneolja parjat. Akaresak a kakas a

tyukot. A mint kozel jufottak egymashoz,.

-labukkal eirymas testehez tapadnak.

Mire ngyancsak a haslabnk hatso vegevel

a foldhoz tamaszkodva, hirtelen folemel-

kednek. Ekkor szJarvacskaikkal folyton

olelgetik, tapogatjak egymast, majd egy-

mas ajakat csokolgatjak, majd pedig „nyi-

laikat" egymas testebe ropitik s csak ez-

utan kbVetkexilk a voltakeppen valo parzas.

A kel csiga mind szOTOsabban egymashoz
tapad, mire az ivarszcrvck mcgkezdik ,iuii-

iket. Ilyenkor mind a k.'r csiga him-

nek kepzeli magat s kolcsonoeen megtef-

1 1

9



mekenyitik egymist. A minefc kbvetkea

ben mind a kettobol anya is h

EEatvan vai-y nyolcvan tojast rak le

k£t nap alatt az anya. Elobb azonban god-

rocsket as a fdldbe s ha l>olerakta tojasait,

aagy gondosan elfoldeli. Ezt pedig olyan

iigyesen cselekazi, bogy nem lebet tobbe

eszrevenni a godor helyet. Igy iparkodik

niegteveszteni ellenaegeit es megovnj tolilk

az ivadekat. ITuszonliat nap nnilva kikcl-

nek az apro csemetek, meg pedig kiesi ha-

znkkal a hafcnkon.

Pedig a nep azt hiszi, hogy a mezitelen

csigabol lrsz a hejas csiga, s hogy ez, a

mikor neki tetszik, me-gvalbat a liejatol.

Ezt esak azert hiszi, mert tomerdek az

iires esigahaz a reten, az erdon, a mezon.

Pedig annak a sok iires haznak reg elpusz-

tult a gazdaja. A esiganak eleg s<>k az el-

lensege.

Konnyen is ertheto. hogy miert. Jo

kover falat, konnyen lecsuszik az allat tor-

kan, nines neki se sz6re, se tiiskeje, 90

esontja.

Azutan meg a csiga i^ nehezen veszi

eszre az ellenseget Nem latja, nem hall j a.

1 L'l
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a mint feleje kozeledik. Mikor nyugodtan

-zkal az orgonabokor alatt s font a

^»k lilaszinii virag folott, vidam muzsika-

mellett ezer meg ezer elo teremtmeny

iinnepli a tavasz ebredeset, racsap a csi-

gara a ragadozo madar, belevagja csoret

vedtelen testebe ea megoli.

Pedig nem artott senkinek.





AZ EJ LOVAGJAl





UUUUU

Lallt laseankint az alkony Az erdo

I
fai mdge elbiijt a nap. Mint valami

nagy aranyos madar pihent meg elobb az

aghegyeken, azutan egyszerre csak eltiint.

Mintha leszallt volna a feszkebe, a lombok

koze, aludni a tofcbi madarral: a rigoval,

a kicsi okorszemmei.

Az esti homalyba bnrkolt kertben jar-

kalok, viragagyak kozott, balzsamos le-

sjoben. E<ti fuvalom leng a mezorol,

vegigsuhan a kert viragain, es rezeda, viola

illatat hozza felem.

A mezon mar alusznak a fiivek, a vi-

ragnxk. Csupaoi a tiicsok van ebren. Ott all-

dogal kis f£szke elott es bus muzsikaszo-

val koszonti a folkelo holdflt.

Az esti 6rakban illatosabbak a viragok.
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Mennyivel athatobb ilyenkor a jazmin, i

lone, meg az aillantusz illata! Do me
sebb az illata azoknak a viragoknak, a me-
lyek esupan alkanyatkor vagy ejjcl nyil-

nak. Ibolyaillatot araszt az estike lilaszinii

viraga, a meesvirag a szegfu illatat ter-

jeszti. A nagyviragu kaktusz, az ej kiraly-

neja, athato vanilia-illatot rejt biborpiros

nagy kelyheben. Az ipomea, a holdvirag,

fenylo kek harangja mero m.agnolia-illat.

Legerosebb a mirabilisz vagy kosarvirag

szaga. Fenyes sarga, felier vagy piros vi-

raga szinte belevilagit a sotet ejszakaba s

illata messzire elszall az eji fuvalommal.

Az esti viragok szine is mindig fel-

tiino. Elenk. vilagos es szinte fenylo. A
viragok kelyhei az eg fele nyilnak, mintlia

a hold, a esillagok nezeseben gyanyorkod-

nenek. Ha ejjel belmnvjnk szemiinket.

szinte erezziik, hogy esillagok ragyognak

az egen.

Mert olvan illatosak, inert olvan elenk

^ziniiek az esti viragok?

Atondjatok meg ti konnyii, titkos szel-

lemei a viragos kerteknek, neman suhano

esteli lepkek! Ti talan tudjatok. hogy mit
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irkantyuvirag illatos lehelletevel

az ejjeli violanak? Vajjon nem hullam-

zik-e az ales illatarban valami paranyi

ha

i

:i, amelyet nem birunk felfogni

a mi tokeletlen fiiliinkkcl ? Ti talan lial-

lottatok nz ego-szereleiu fajdalmas hang-

jat sotet, viharzo ejszakan, vagy holdas,

ii a szarkalabnak vidain kaca-

it? Halkan reppenjetek az illatban uszo

t kort folott, lomha deneverek, tietek

a mezo, tietek az erdo, a vir&goa kert a lep-

kek birodalma. TCeriiljetek el oket.

Zugva, nyilsebesen repiil vuragagyrol-

riragagyra a szender. A virag folott lebeg,

koriiljarja hosszu pndurnyelvevel illatos

kelyhet s kiszivja belole edes nediijet.

A lugas homalyaban lomhan szallong a

pavaszemii lepke. Bodzavirag illata csalo-

gatta oda. Olyan nagy, hogy szinte meg-

ijedsz tole, ha elotted veletleniil leszall es

suhogva jze ro])pant szarnyait.

Fekete arnyek lebben el roelletted. A
halalfejii lepke. Lagyan lejt a feher vio-

lak folott, azntan, mint a fecske, szetveti

feb izarnyait a villamsebesen eltiinik

az alvo fdk kozott. Keriili a holdsugart
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Lehajlo lomhok sote4 arnyekaban net

niil Buhan az eji fuvalominal. Ha 5 ebren

van, legyen mas is ebren ! Lecsap hirtelen

a mehek kaptarai koze es betor az alvo 41-

latkak liazaba. Meziiket lopja eL

Langvorus, nagy fiizfapillek repdesik

koriil a fak lombjat. Azt binned, h<

apro deneverek. Ha elfaradtak, odalapul-

nak a fa torzsehez, sziirke mell- ar-

nyukkal elfodik ekes hatso szarnvukai

sziniik annyira osszefolyik a fatorzs szine-

vel, bogy ha keresve-keresned, sem fcudnad

eszrevenni.

A sarga pohok, a mely nappal mozdu-

latlan, szaraz levelnek remlett. most ne-

hezkea repiilessel bolyong a reszketo fa-

lombok kozott, mintba eji tiinder buvoe

szavara ebredt volna fel.

Es mikozben kiinn a reten, a buzafol-

deken, a sotet erdoben az ejjeli lepkeknek

ezrei, mint valami apro kisertetek, tova-

lebbennek a esondes ejszakaban, bent a szo-

baban karcsu molypillek lejtik kuriil a

gyertya langjat, nem torodve a biztos ve-

szedelemmel, amelv minden percben tiiz-

halallal fenyegcti oket.
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illjatok balkaii, neszteleniil, nagy

eniii Iepkek, ekes szenderek ! A so-

lombok kozott szirnyuk aid rejtett fe-

jiikkel kis madarak alusznak. Ne verjetek

fel ok ilmukbul! Az 6 enekiiktol

esz nap az erdo. Most

ilo ringatja alnmkat es altato dalt du-

Inak nekik a rezgo levelek.

Ilyenkor buvik e\6 mohos odvabol a

le, a regi romaiak kedvea

ovatosan ereszkedik le a

• - .! bokorban elrejtozve ropog-

tatja a mogyorot. Az erdo szelen megjelen

iekany es mozgo oitiii anyaval bogarak

fergek utan szaglalodik. A vakondok

felve dugja ki fejet a frisson turt foldbol

szimatolva keresi alvo aldozatat. A siin-

aio ide s tova futkos a fuben. Bogarat

fogdos. De ha veletleniil madarfeszekre

bukkan, megtamadja az alvo allatkat a

iszi magaval a fold ala, a bazaba.

Ilyenkor keriilgeti a menyet, a gdreny,

ayesl haziszarnyasaink alvo helveit,

verszomjas allatok, akar-

<--ak a petymeg, amely rablomodra ta-

madja meg ejnek idejeii a fakon alvo ma-
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darat. Ezalatt a bekak hangos brek<_

>litgatjak egyniasf a tavirozsik szeles

levelei kozott, a b£kalencsek zdld szonj

alatt A vizen uszo eziist parazatokban.

mint valami feber, alvajaro tiind6r-

Icanyok. konnyed, zajtalan lepesekkel He-

mes kocsagok vonulnak el a si i- add

kozott s meg-megallnak, a mint valaliol a

siirii naderdoben folhangzik az ejszakai

csondben a vakvarju kialtasa.

A magasbol sohajszerii hangok hallat-

szanak. Tovanszo, vekonv, elmosodo fel-

hocske voiml el a hold sarga korongja elott.

Darvak. Holdvilagos ejjel keltek vandor-

utra, pedig ok csak a sotet, esos ejszakakai

kedvelik. E csondes ejjeli orakban rakja

le a fold apro iiregeibe, vagy puba mobaba
villogo tojasait a zoldgyik. A vidra, a mely

a nap meleg oraiban a folyo partjan alndt,

most eleclele ntan jar s lialat, rakot fogdos.

Csillagsugaras ejszakan a regi varkas-

tely esonka tornyan tagranvilt vor<

mevel lesi aldozatat a bagoly. Ilyenkor

virraazt az erdoben a keeskefejo is. X.

sarga szemevel keresi az ejjeli bogarakat

s repiil&a kozben fogja el oket.
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A regi varkastelyban, a sot6t, nyirkos

falakon, mint valami elatkozott szellem,

vonszolja hosazu labait a kaszaspok. A la-

katlan termekben szazlabuak futkosnak.

Ok is atvirrasztjak az ejszakat a lapos-

ii stkorpioval. Ez a sotetaeg beallta-

val lassankint elobuvik nappali rejteke-

bol es folemelt, csaknem liatara vetett fark-

kal, indul zsakmanya utan. Jaj annak a

szcrencsetlen f&regnek, amely utjaba

vetodik ! Olloival megragadja es beledofi

farkanak merges fullankjat.

Ablakomon besiit a holdvilag, a kert-

ben meg illatoznak a viragok, meg villog

a fiilx-ii a szentjanosbogar, s mikozben

szemem elmereng az eg csillagain, valahol

zomszed szobaban, talan az odon tolgyfa-

krenvben, kisertetiesen kopog az ejsza-

kai caondben a fekete halalbogar.





A KUTYA MULAT





A KTJTYA MULAT.

Ez sem nem tollhiba, sem pedig saj to-

ll iba. Ha en gyermekkoromban ezt az

szerii mondatot irtam volna az iskolai

• lara, hogy ,,a kutya mulat", a tanito

~i bizonyosan szornyet kacagott volna.

Pedig hit, nines mit kacagni rajta. Az

5, hogy a kutya rendesen ugat, de azert

megesik, hogy neha nuilat is. Sot az en ku-

tyammal, a Bimdassal, peldaul gyakran

ik, hogy nmlat. Mar pedig a Bundas

3ak olyan kutya, mint a tobbi kutya.

i.- ngat. De az az egy raegvan benne, bogy

igen vigkedelyii egy joszag. Szeret jat-

szani, mnlatni.

II a macskat lat, kapja magdt es uccu

neki, nagysebesen utana iramodik. Xem
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azertj mintha rossz indulattaJ volna min-

<i« 11 macska iranyaban. S6t. A mi ma<

ik, meg a Bundas igen jo baratok Erre
val] kiilonosen, bogy mindig

esznek, eves utan egyiitt tartanak tat

a nagy eperfa alatt s egyiitt is alusznak a

faakamraban. De ba idegen macskat lat,

azzal aziitan mulatni akar. Gyakran 6ra-

hosszat is eljutszik vele. A maeska ilyen-

kor hirtelen folkapaszkodik az eperfars

i, a mig a kntya el nem iszkol onnan. A
Bundas meg ezalatt nagyokat ugrik a fa

derekara. Mind magasabbra iparkodik a

fara, pedig j61 tudja, bogy el nem eri a

macskat. Neba akkorakat ugrik, hogy na-

gyot nyekken, valahanyszor visszaesil

hanyattvagodik a foldon. De azert csak

ngrik, egyre ugrik. Bizonvosan tetszik

neki a dolog, maskulonben megunna

liiabavalo erolkodest.

A Bundas a ny&ron egy kukoricaesut-

kat talalt az udvaron. A csutka is olyan

volt, mint a tSbbi csutka. Ez azonban ugy

latszik, nagyon megtetszett neki. A f<

kijze szedte 6s vitte a nagy eperfa ala.

Olyau felrekenycn tartogatta Szajaban,
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miiitha legalabb is valami pompas falatr63

lett volna szo.

Mikor az eperfa ala erf, nagy kenyel-

sen lehasalt a foldve, a esutkat pedig

_ ele rakta. Egy darabig morogva

nezte, s azutan hoi az egyik, hoi a masik

labaval taszigalta, lokdoste. Majd hirtelen

ravetette magat, a foga koze kapta es esze-

zetten vegigfutotta vele az udvavt. Fu-

kozberi tobbazor el is ejtette a esutkat,

de nagy gyorsan iamet folkapta es tovabb

uyargalozott. Ha inegunta a furcsa jatekot,

a esutkat a faskamraba vitte es egy fara-

kas moge rejtette.

Persze a dolog eleintc nem tiint fol ne-

kem. Hiszen a Bund as nem egyszer szedctt

mtot, toll at, rongyot. es mi egy-

mast az udvaron, s hoi rovidebb, hoi hosz-

bb ideig eljatszott a talalt targyakkal.

De nagyot bamultam, amikor azon vetteni

magam eszre, hogy a Bundas nap-nap utan

eloveszi a esutkat a kamrabol, kiviszi az

udvarra es v^'gigjatszsza vele a minden-

napi komediat Caak akkor lattaan, hogy a

itka az en Bundas kntyamnak igen ked-

Lehetett, mint akaivsak a kis
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iiamnak a lovacska, a labda, vagy a papi-

ros suveg.

£n azt hiszem, hogy a Bimdas macska-

nak kepzelte a csutkat, azert futott vele-

olyan ezenvedelmes indulattal, azert kapta

fol nagy hirtelen, hogyha elejtt a azert

is ejtette el, hogy ravethesse niagat. Szinte

meglatszott rajta, hogy jobb szerette volna
r

ha a csutka is nekiiramodik, mint a

macska, hadd legyen kit iildoznie, ki utan

futnia. Persze, ie:v sokkal miilatsae;osabb

lett volna neki a komedia. De hiaba bok-

doste, hiaba noszogatta, hiaba nyaggatta,

re hangosabban csaholva, a csutkat, ez

ik nem akarta futasra venni a dolgot.

Ekkor azutan maga kapta fol s bar a szaja-

ban tartotta, elkepzelte, hogy elotte fut

meg szinleg iildozte, valamig kedve telt

benne.

A szinlelest azonban maskor is eszre-

vettem a kuty anion. Tobbszor megesett,

kiilonosen a mikor a mezon ogyelegtem,

hogy a Bimdas nagy iramodassal, ektelen

esaholassal fntasnak eredt, azutan hirtelen

megallapodott es ugy tett, mintha ravetne

magat valamire, s azt szet akarna marcan-
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golni. Xom volt a mezon semmi, senki, a

ki 6t futasra birta volna, eszerint bizonyo-

san vainmi kenzelt zsakmanynak rohanr

neki.

II a a mezei osvenyen, az drok partj an

libakkal, kacsakkal talalkozunk, Bundas

mindamiyiszor kozebiik ront es szetreb-

iti oket. A megijedt szarnvasok szornyii

larmaval, ketsegbeesett vergodessel mene-

kiilnek a rakoncatlankodo kutya elol, a mi

persze veghetetleniil tetszik Bundasnak.

Annyira mulattatta a dolog, bogy meg

akkor is tovabb iizte a jatekot, amikor mar
reg elhagytuk volt a kacsakat, meg a liba-

kat. Elkepzelte, hogy az arokparton, a viz

mellett megint szarnvasok vannak. Mire

tiagy iramodassal rajuk tort, latliatatlan

kacsakat kapkodva a levegoben, hangosan

itva es niardosva a ftivet, amit bizonyo-

vagy kacsanak, vagy libanak nezett.

Hanyszor megesett vele, kiilonosen a

varoa vegen, az orszaguton, hogy hirtelen

-•allapodott, folkapta a fejet es a fillet

hegyezve, a fogat vicsoritva, mergesen

kezdett morogni. Azutdn mardosva, ide-

oda futkosott, nvu^zorogve, nelia nag
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jajditva. Majd szukolve futotl v\

farkat csovalva lekuporodott hozzam.

Hat a Bundas ekkor szinleg nagy iitko-

zetben vett re-zt. Elkepzelte, hogy a va

kutyai meg^amadtak (ami »kor n

is eeett vel< kemeny hareot kell<

hogy vivjon elleniik. £s ilyienkor olyan

ritka nagymester voll a Bzinlelesben, h<

tultett a szinpad leges] g Istabb mu-

aen. Olyan nagy muvesaettel diihon-

ti'r\K mergeskedett, ;i fogat vicsorgat&a

jobbra-balra mardoflott, hogy 1< szor

mzi hittem, megveszett.

Spencer Herbert meg is mondja, h<

miben all voltakeppen az allatok jateka.

jzerinte az allat jateka nem egyeb, mint

egyszerii tettetes, meg pcdig a let- es faj-

fontartasra rendesen hasznos eselekedetek

szinlelese. Ha az allat jatszik, akkor ren-

desen szimnlal.

Ezekkel a cselekedetekkel az allat m<

szabadul a fol valt id

t'-s konnyit magan. Azert iramodik a kutva

a kepzelt zsakmanv utan, azert szinleli,

bogy mis kutyaval marakodik, azert

teti magat, hogy mergelddik, a fogat vi<

140



ritja ea harap, inert ezzel konnyit az 6 ide-

allapotan. A macaka, meg az oroazlan

is azert jatszanak a golyoval, hogy ateljek

a tamadaa izgalmait ea ezzcl megazabadul-

janak a fol< valt idegea erGktol.

A azinlelt letert valo kiizdelem tehat

jatekka lesz. Az utanzas elvezeten kiviil,

meg abban leli gyonyoret az allat, hogy tet-

5ket hoz miikodesbe, a fajjal jaro

holmi oaztoni ingereket hoz eaelekveabe.

Es caakugyan az e fajta jatekoknr csak

amaz allatoknal tapaaztaljilk, a mekyeknel

dmulalt kiizdelmek tenyleg meg is tor-

tennek. A madaraknal ellenben, a melyek-

nel a letert val6 kiizdelem keveabbe harcias

alakot oltott, a jatekok is azelidebb terme-

riiek.

Yaimak azonban madarak, a melyek e

:intetben ehernek a tobbitol. Az ameri-

kai facan (tetrao cupido) himjei a parzas

idejen s a midon a noatenyek a tojaaon iil-

nek, a kora reggeli orakban valami negy-

ven vagy otvenen oaazeverodnek es valoaa-

tkat vivnak egymaa ellen. Ilyenkor

az egyik hangosan elkialtja magat, mire

mindannyian megindulnak ea kevelyked
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folfuvalkodva mennek el egymaa melli

kihivo pillantasokat vetve egymasra. Az-

ui an hihetetlen gy< iggal >vel

ssapnak, mikozben elesen rikkantva,

egy vagy ket labnyi magassagra ugranak.

A kakas alig bujt ki a tojasbol, maru
megtamadja a tarsat. Egy- vagy kethei

kakasoknak a liareias jateka nem tartozik

eppen a ritkasagok koze. A halaknal is i _

gyakrau tapasztaljuk a liareias jokedi

Xt-ha valosagos hajtovadaszatot rendeznek

i nas ellen, meg pedig esupa mulatsau-

bol. Sot az alsobbrendii allatokon, a legyen,

szunyogon, bang-van es nemely pokon is

tril)l)e-kovesbbe erot vesz a jatek szenvc-

delme. A hangyak peldanl batso labaikra

allanak es mellso labaikkal atkaroljak tar-

saikat, majd megragadjak egrvmas esapjair

s a raaokesziilekekkel mardossak eii'vni;

hoi a foldon hemperegve, hoi pedig

mast eipelve.

Legnagyobb a jatekkedv a ragado

verengzo bnsevo allatoknaX A folytonos

kiizdelem, a mely emez allatok eletevel jar,

egyszersmmd kegyetlenne teszi oket. Ezt-k

az allatok olvba veszik a zsaknianvt. mint
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viilaini eletfontarto eszkbzt. firzeketlenek

az 6 azenvedesei irant, sot gyonyorkodnek

benne. Mert ezek mintegy kezzelfoglia-

tobba, biztosabba, teljesebbe teezik a gyo-

zelmet, a mely sziikseges foltetele az o

foldi letiiknek.

A farkas, meg a r6ka hosszasan jatsza-

nak a zsakmanyukkal es gyakoroljak ma-

gukat, hogyan ragadjak meg isniet, ha ve-

letleniil kisiklik a karmaik koziil. A
macska, ha megharapta az egeret, elereszti

addig nyaldossa, addig piszkalja, a mig
labra nem kel es szokni akar. Ekkor isnier

raveti magat es tovabb folytatja a jatekot.

A feherfejii sas (falco leococephalus) uj-

jongva folsivit, ha aldozatanak vegso vo-

glasat erzi.

A jatekkedv mar a fiatal a]latban is ki

van fejlodve. .V fiatal kutyak, macskak

rik, verekednek, marakod-

nak, do az eiresz esnpan csak jatek, mero

-zinlole*. A keeskek hatso labukra allanak

ogy tornek egymas ellen, azonban ez a

hare Bern egyeb a szilaj devajkodasnil.

Gyakran azonban megesik, hogy az ar-

tatIan jatek komoly fordnlatot vesz. Az al-
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latok addig-addig mardoasak, karmolj&k,

ingerlik egym&st, a mig a folytonos kiizde-

!«ni, vagy a veletleniil okozott fajdaloni

fol uem hsgatja, el 710111 m^rgeeiti 61

mire duhosen tornek egymaa elleD b az 4r-

tatlan jatek verea harccal sregzodik.
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A SZOMORU MADATI ************

B eteg a nap. Sngaranak meleget alig

erezni mar. Annyi ereje sines, hogy

la barna szaritani a harmatot a fiirol, szet-

tepni a hegyoldalban elnynlo feher para-

faryolf. £s beteg tole az egesz vilag. A vi-

rag annyi ra elgyongiilt, hogy nem birja

tbontam elkesett bimbojat. A fa lombja

irgult. A galynak nehezere esik a le-

vel. Mar nem birja el. Lelmllatja.

A kertben siny],6des, hteryadas, enye-

t. A viragok csak edes emlekek mar. Az
iilatos fuvallat csak alom. A napraforgo,

;i mely kevelycn hordta aranyfiirtofl virag-

fejet, most os^ekiinkorodott, elfakult sza-

raz koro. A higas /.<">M arnyekaban nem
]nuzsikal :> oiehecske, nem sirdogal a da-
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razs, ii<i!i done' az atahyos fenyii iegy. A/

en tnek nema csond a kiseroje.

Arva lepke lezeng a soveny folott Az

is beteg. Tavaszszal kelletr volna elobuj-

nia, de a teli napsugar heve raszedte, ki-

cealta. Olyan csenevesz a ay, hogy

haaztalan erolkodik szetvetni szep. piroa

szarnyat Szeretne folszallni. II add \>.

ki <'> is a maga reszerf az elet OTmaeibol. De

liova lett az illat a kertekbol!

Az a sarga feny, a mely raborul a fusza-

lakra, a fak levelere, szimbolikns szine az

osznek. A tavasznak a kek, a nyarnak a

zold, a telnek pedig felier a szine. Vajjon

neni halljuk-e a tavasz kekjeben a paesirta

eneket, a nyar zoldjeben a fecske csics

geset, a tel felier szineben a varju kur

hang] at 1 Az osz sarga szineben vegre mi

mast hallanank, mint az osz madaranak.

az orokke fiirge einkenek elesen cine

bangj at.

De lehet-e hangulatosabb kepet festeni

a negy evszakro], mint hogyha odaallitjnk

ezt a negy madarat szimbolikns hatteriik

ele. Negy kepen: a kek Leyegoegben fu£

paesirta. .V zold lugasban piheno fecske.
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ga lombsatorban a cinke eg a felier ho-

me jarnvnyal leereszkedo

varju.

Szep, nyajas 6szi delutdnokat <!

i kepzelhet az ember a cinke hangj

a

nelkiil. A szaraz avaron, a lombtalan bo-

venyben, a reten, a gyalogosveny bozotj an,

a kert gyerlevelii fain, a keritesen, az ud-

varon, mindeniitt az <"> hangja csendiil £61.

Yi^szhangzik tole az erdo, a patakmenti

berek, a szolohegy, a letarolt mezo. ,,(.'111,

(•in, oin. csirr! ('in, cin, cin, csirr!"

A cinke hangja nenii vidamsagot kol-

noz a kepnek. Bizonyoa envliito hatas-

sal van a szivre. Mintha figyelmeztetes

volna, hogy a pnsztulas tulajdonkeppen

nem is pusztulds, hanem nagy kesziilodes

jzu, melv alomra, a niely ntan is-

met viragillatos, verofenyes ebredes kovet-

ak : a tavasz.

A cinke villain hangjat azonban valami

ipa kopogas szakitja felbe. Mintha sze-

vernenek valahol a koporeo fodelebe.

Az ejszaka bizonyosan der lesz, inert meg-

jott a harkaly az erdorol. Az ktfpog.

Ott kiiszik az almafa gbrbe derekan.
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Meg-megall, odatamasztja rovid farka

fahoz: fejet folkapja es hosszu csorevel

erosen kopogtatja a fa kerget Majd elk'

dobolni. Belekapaszkodik egy vekonj

agba, ugy csiing rajta. Azutan oly i

veregeti, hogy hullamzasba hozza, m
>ret a rezgo aghoz tartj a. Ezzel v

veghez a dobolast. Vegre meghuzza magat

a fa odvas derekan es liosszasan, tetleniil

nez maga ele. Mintha a termeszet en;

ten szomorkodnek.

Milyen pompas volt az elet az erdolx

Mennyi ott a fa, a faban pedig a bogar. a

fereg. Az erdoben jol erzi magat a harkaly.

Ott a fak kerge alol kiszedegeti a Bok i

get, bogarat. A teste is ra termett. RbVid
?

kuszo laban hosszu, eros karmot bord. A
csore hosszu, egyenes es olyan erds, mint a

veso. Ezzel kopaesolja ki a pondrot a fa

kerge alol. Messzire kioltheto iivelvevel, a

mely ragados es vegen visszafele hajlo, ke-

meny horgocskaval van ellatva, roppant

si 1 k -sen kapkodj a be a ferg< ft, 1 wg« ra
n

mit meg a fak tekergos iiregeibol is

tud szedni.

Xebez kenyerkeres ez ! Folyton
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fvmii, vajni, faragni, kopacsolni, hogy

delet megkaparithassa, nem trefa dolog.

Nem ismer pihenest, azert olyan bizal-

matlan, olyan magaba zarkozott 6

mora.

Nagyon szomoru. Csupan egymaga

ret eini. Keriili a zajt. Ha feszket rak,

reman vegzi ninnkajat s fiai folott eber

szemmel orkodik.

Mozgasa darabos, tekintete kemeny,

szinte kegyetlen, hangja sirankozo. Szereti

a nag}', csondes erdot. Ott tolti remete-

Ira az esztendo legnagyobb reszet. A hi-

_-, meg a teli ragadozoktol valo felelem

a falvak fele bajtja. Itt azutan valosagos

aidasa a kerteknek. Ott gubbaszt mindim-

talan a fa torzsen, elkopogtatva rajta egesz

nap.

A feszket is ott vajja ki maganak. Eros

re segitsegevel kenyelmes lyukat ves.

Abba rakja feszket es abba ter pibenore,

ha leszall az est. Annyira beleelte magat

ebbe a lyukvajasba, bogy neha tizenot, sot

3Z lyukat is vaj a fa derckaba. De csak

kftTr^f-liarmat tart meg maganak, hogy
kat folvaltva e>jjeli szallasnak hasz-
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nalja fol. A tobbit aztutan odaajandekozza

mas kisebb nuadarnak.

Ezek azutan csupa lialabol folyton ko-

riilotte settenkednek. Kiilonosen telen, mi-

kor ez a szomoru madar otthagyja a nagy

erdot es elkezd koborolni, falurol-falura

jarva, vegigkoezalva a kerteket. A cinko.

fakuszo es kiralyka hi'i kiaaroi ekkor

vele egyiitt kHizdik at a tel \ieezedelmeit

nvdiiiorat.
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A SARUA KONTOS.

Atolgyea szelen, a hoi a tavaszi napsu-

kolgatja a jo, fekete erdei

foldet. kinvilott a kankalin.

— A hovirag felier kontost kapott, ne-

ked pedig sargat adok, — mondotta a

tavasz tiindvre a kankalinnak. Aztan el-

ttint.

A szomsz ,'•(! bokorrol citromsarga

pillango szallott a magasba. A mikor meg-

pillantotta a szep sarga kankalint,

— Kz ;iz en viragom ! es lassan le-

ereszkedett a viragra.

A kankalin ekkor megszolalt

:

— Minek viseled az en szep sarga kon-

A pillango eife igy valaszolt

:

— Mert a tavasz tiindere igy akarja.
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Ebbeii a pillanathaii egy kakuk szolalr

megi folottiik. A tolgyfan iildogell ee Le

zett a kankalhira.

— Kakuk, kakuk! — kialtott lian-

gosan.

Ekkor a pillango lass;ui lebajolt a kan-

kalinra es halkan suttogta neki:

— A kakuk mosl benniinket nez,

c&ak teged lat, engeni nem. Ha eezreven

-zallna es niegenrie.

— Miert nem lat teged? — kerdeztc

lialk suttogassal a kankalin.

A pillango felelte:

— Mert az en kontosom is epp olyau

sarga, mint a tied.

fis ekkor mind a ketten halas sziwel

gcjidoltak a tavasz tiinderere.
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VERAGORSZAG nsKuRA. ^
V z erdoii, a mezon a viragok valamikor

-^-V. jdnii is tudtak. Hej, beh szep dolog

lehetett, mikor a sok gydngyvir&g egytol-

zeverodott es az erdo arnyekos 08-

venyen utra kerekedett. Milyen gyonyoru-

es hadsereg volt ez! Kaprazatos feher,

akaresak oszszel a koltozo kocsagcsapat.

Utkozben alkalmasint talalkoztak a

mgyikekkel. Megint egy iiosszu sorban

elvoimlo, tiinderi hadsereg. Csupa kek ru-

habam A magassagbol, a fakrol ugy tiintek

fol a madaraak, a mokusmik, mint a kek

hnllamos tender.

Hat meg mikor a sok pipacs megindult

az erdoszelen ! Ez a rem piros

sereg bizonyosan ugy remlett messzirol,
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iiiinrlia katonai langoL jjel balL

nanak egymas mellett.

A viragok mindig csapatostul jartak.

Kiilon-kiilon csapatban az ibolya, a hovi-

rag, szoval az erdo mindenik viraga.

Egyszer azonban «')sszekiil6nboztek. A
kekszinii eyoncryike azt mondotta a feL

szinii hoviragnak, hogy a kek szin szebb a

fehernel. A hovirag persze zokon vette a

dolgot es kemenyen odavagta a gybngyike-

nek, hogy okos virag nem szol ilyesmit

Ekkor a gyongyike, a ki a sertes mi,

szinte egett a boszuvagytol, koveteket kiil-

dott szet az erdSben, bogy bivja ossze az

erdo valamennyi kek viragjat. A gyon-

gyike mar regtol fogva valasztott kiralya

volt a kek viragoknak, bat ezek szot fogad-

lak neki es egytSl-egyig mind megjelentek

;' satra elott.

Ekkor a kek viragok elhataroztak,

hogy hadat iizennek a hoviragnak, a ki ak-

kor mar szinten i yiijtotte volt az erdo

valamennyi feber viragjat.

Hej, de a feher viragok ketszer akkora

szamban voltak, mint a kek viragok! Es Via

esatara keriilt volna a dolog bizonyosan

ezek huztak Folna a rovidebbet
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A teller es a kek hadsereg oiar sZeroboii

alltak egyinassal, hogy egvmas ellen turje-

iiek ea szorayii oldSklest vigyenek vegbez.

De epp idejekoran erkezett oda az erdo

tiindere. Tiindoklo zoldlevelee rubaban

volt. Aranyoe arvalanyhaj a fejen, fenylo

1 1 t-j anoa b< cga r-koszoruval.

Az egyik vallan rigo, a masikon pedig

fiilemile iildogelt es szepen enekelt.

A tiinder a ket hadsereg koze allott es

szcdt

:

— Az en orszagoniban mindig beke es.

nyngalom uralkodott, s azt akarom, bogy

ezentul is ugy legyen. Ha ti osszecsapna-

tok, patakokban folyna a ver a csatamezon.

Azntan a gvongyikebez fordult es mon-

dotta

:

— Amott jon a sarga hadsereg. Xezzi

oda ! Xem latod, bogy csaknem olyan szam-

ban vannak, mint a feber viragok ? A sarga

viragok bizonyosan a feberek partjara alla-

nak es akkor tobben lesznek, mint vala-

mennyi kek, piros, ibolyaszmii, zold,

barna, naranessarga es fekete virag egyiitt-

vei

A kek viragok peraze nagyot neztek
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erre, de azert meg Bern akartak lemondani

a baborurol. Ekkor az erdo tund&ne fogta

nyirfavesszojci /etkergette a i st>r-

baii alio viragokat. Azutan bangosan ezt

kialtotta utannk

:

— Alljatok meg niindannyian. Azt

akarom, bogy soha tobbe meg ne mozdulja-

tok es orokke egy belyen alljatok.

A viragok megdobbenve vettek eszre,

bogy labuk gyokeret vert a foldbe s e sze-

rint egy tapodtat sem mehettek tovabb.

Iliaba kertek az erdo tiinderet, bogy ko-

jiyoriiljon meg rajtuk, szanja meg oket,

mindig bekessegben elnek, a tiinder meg
<-sak iigyet sem vetett rajuk.

De nem is volt azota baboni virag-

orszagban.



LEHULLOTT EGY CSILLAG





LEHULLOTT EGY < SlLLA(i.

Az alkonyati esren a hold eziistos area

. mosolyog, Mellette halovany feny-

nyel paranyi csillag pislog.

Az eg tiinderetol hallottam, hogy ez a

csillag a hold leanykaja.

A csillag' minduntalan a foldet nezi.

I -van mit nezliet rajta % Hiszen odafont

az egben, a piroa, kek, zold es ibolyaszinii

csillagokon sokkal szebb dolgokat latliar,

mint idelent a foldon,

De hat a hold leanvkajanak jobban tet-

szik a fold.

— Hej, edesanyim, mert nem lakunk
mi odalent a foldon \ — mondogatja a

holdnak.

A hold meg egyre esak ezt hajtogatja:

— Ne kivankozzul le a foldre, szivem.
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Idefonn a magassagban, a caond £e a 1-

orszagaban sokkal szebb az elet,

De a esillag nem akarja elhinni:

— Anyam, to ugy beszelsz, mintha

nem latnal, nem liallanal, nem ereznel

semmit.

is ekkor nagvot sohajtott a csilL

Mire csakhamar folytatta:

— Nem latod, anyam, a szep nyirfa-

erdot, emitt alattnnk \ Most iili benne iin-

nepet a tavasz tiindere. A fak gyonge le-

vele csupa dragagyungy. A viragok eki ss

tiinderleanykak. £s milyen boldogok! Otr

iildogelnek a nyirfak szep, feher dereka

toveben es gyonyijriiseggel nezik a le-

nyugvo napot. Boldogsagukban edes ilia-

tot kiildenek a szellonek. Ez a szellG" bol-

< 1 ogsagrol suttog.

A csillag ismet sohajtott. De azntan

folvtatta:

— Nem erzed, anyam, az ibolya, a fa-

kado riigvek, az erdo, a fold illatos lehelle^

tet? Ez az illat is boldogsagrol beszel.

Es a bold egyre esak ezt hajtogatta:

— ]STe kivankozzal le a fob Ire, szivem.
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Idefonn a mag .
l>an, a csond 6a a beke

gdban, sokkal boldogabb az elet.

A csillag azonban sehogyaem akarta el-

hinni

:

— Nem, anyam. Az erd<5, a virag, az

illat, az enek a foldi boldogaigrol beszel-

uek. Hiaba ! A Bzivem is azt sngja nekem y

hogy megis szebb odalent az elet.

A csillag egyre sohajtozott. Vegre fol-

kialtott:

— Leszallok, anyam, a foldre

!

A hold pedig mondotta :

— Ke menj, leanykam ! Mert csillag

nem jutott meg elve a foldre.

A csillag azonban nem hallgatott az

anya into szavara.

£s a mikor a hold elszenderedett, a.

csillag egyszer csak utrakelt.

Ment, mendegelt ea vegTe egy arariyos

liidra jutott. Ekkor a hid parkanyara diil-

leszkedett es lenezett a melysegbe.

A fold kozelebb volt hozza. fisaz erdo

ugy taint fol neki, mint valami szep tiinder-

Ekkor ollenallhatatlan vagy fogta el,
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foldllt a hid parkanyara 6a levetctte inn.

a melysegb

Barcsak ne tette volna meg!
Lent a szedito melysegben egyszer

csak langot vetett es porra egett.

Epp akkor ebredt fol a hold es a mikor

meglatta a tiizea barazdat, a init ego leanya

szantott az eg veghetetlen mezejen, kes

ves sirasra fakadt.

Azert harmatos a virag minden r
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PA(\SIRTASZo

i felier orszagut nicnten lialovany-

J~\ zold ruhaba oltozkodtek a magas je-

yefak. Riigyeznek. Es a riigyek lehel-

lete illatozva szallong a mezokon, a szanto-

fbldeken, a hoi, zoldelo oszi vetes folott,

verofenyea magassagban, pacsirta eneke

zeng. Az oromnek, a boldogsagnak kifeje-

ez az enek.

Boldog a niadar, orlil, bogy uj eletre

ebredt a mezo, az erdo, s hogy visszaterhe-

tett edes hazajaba. Mert a pacsirtanak ez

a drags magyar fold a hazaja. Itt latta elo-

8zor a napotj a mi ronank szelloje ringatta

a feszkef, a mi retiink illata lengett korii-

lotte, amikor repiilni tanult, amikor az
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else halaado eneket kiildotte a teremto is-

teniiez. Nem is hagyna el soha ezt as

szep Bziilofoldjet, ha a tel dermesztS hid(

ra nom kenyszeritene. Nehezen valik n

tole, Menne is. nem is. Xelia bizony in

csik, hogy a bo meg itt talalja. Annyira

habozik elvalnj az 5 sziilofoldjetoL De

vegre elme^. hideg oszi szel szarnyaii, mc-

legebb videkre. Hanem hat ott ninca neki

soka nyugta, maradasa.

Ott is napsugaras a mezo, illatos a ret.

ott is bogar ziimmog a verofenyben, lepke

csapong a virag folott. Azonban 5 ottan

meg^ s <'iu erzi magat Hgy, mint itthon. Siet

ide vissza. Alig erezziik meg a tavasz

else* tebelletet, meg itt-ott ho feherlik az

arnyekos helyeken, arokban, melyedesben,

i paesirta mar itt van.

Nem is gondolunk meg ra, a mikor egy-

szer csak megszolal a magasban,

„Megj6fct a paesirta, itt a tavasz!"

Mondogatjuk ilyenkor. Alert tudjuk, hogy

<">.a tavasz hirmondoja, Az o eneke ebreszti

fi'.l a foldet teli almabol, mire esakhamar

kizoldiil a ret, nekilombosodik az erdo es

atmelegszik a leveco.
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Alighogy megerkezik, rogton hozzalat

n ieszke epitesehe& A vetesben, a reten va-

lami gbdroeak&be fiiszalakat hordozgat

ossze, szepen egymasra rakosgatja es ke-

-zen all a ieszek. Benne neveli fol apro

'ueteit. Ha ellenseget lat, a foldhoz

lapul. Igy iparkodik 6t megteveezteiii. £s

okosan cselekszik, inert a tolla szine sza-

Iztott olyau, mint a foldi ri>gv. Ezert

aztan nehezen lehet ot eszrevenni.

Ha pihen, akkor is a foldon huzza meg

magat. Majd ide-oda szaladgal, majd pe-

dig feliil valami rogre, korakasra, vagy va-

kondturasra es ott esicsereg, hivogatja tar-

Slit.

Ha nieglepjiik, hirtelen vagodik fol

elottiink es elszall messzire, mire reszketo

szarnynval, rezsut emelkedik a magasba es

hangoean enekelve, jo darabig fiigg a leve-

ien. Ha megunta az eneklest, osszevonja

a szarnyat es nyilsebesen esik le, akarcsak

a magasbol lehajitott ko.

Nagyoit hasznos kis joszag, Serenyeu

pusztitja a sok kiirtekony bogarat, fer-

. kernyot. Ezekkel eteti az 6 fiait

is. Valahanyszor elmegy eledelt keresni, a
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lY-zket gondosan betakarja Bzaraz fusza-

lakkal, nehogy az cdlensege eszr< e a

fiait. Ha megtollasodtak, elvezeti valami

korakasra, vagy gorongyre es ott repiilni

tanitja oket. Fara, bokorra sohasem szall,

mert tudja, hibgy ott hamarabb eezreveezi

az ellensege. Mar pedig a pacsirtanak

igen sok az ellensege. Nemcsak a ragad*

madarak, hanem a sim, a cickany, a me-

nyet es a r6ka is iildozik ot, A maeska lb,

ha kint koszal a inezon, bizonyosan pacsir-

tat keres. Mozdulatlanul meglapulva lesk< j -

lodik, s ha a szegeny pacsirta veletleniil

melleje szall, hirtelen raveti niagat es be-

kapja. £s ekkor otthon, a puha feszekbeii

hiaba varja edesanyjat negy vagv ot awa

kis csemete.
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AZ UTOLSO

Tavaszszal az elso viraggal niegjelen

az elso pillangtf : oszszel az utolso

viraggal eltiinik az utolso pillango is. Az,

a ki folruhdzta a mezok liliomat, hii gon-

visel nemcsak az egi madarra, hanein

a pillaugora is. (Jgy gondoskodott rola,

hogy ameddig el, legyen mivel is taplal-

koznia. £kes kontosbe oltoztette a virago-

kat, edes nediil csepegtetett a kelyhiikbe.

Ez az 6des nodii pedig a pillangok tapla-

leka. Ha elenyesznek a viragok, el kell,

hogy pusztuljanak a pillangok is. Men
taplalek nelkiil megsziinik az elet.

Min61 tobb a virag, annal tobb a pil-

lango. Tavaszszal, amikor nemesak a fii-

vek, viragok, hanem a fak, a cserjek is vi-

1

1
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ritanak, legtobb a pulango. Nyaron a vi-

ragokkal az o szamuk is csokken.

szel, a lnikor legfolebb az arok, a patak

menten lezeng egy-egy viri alig latni

mar pillangot. Az is olyan, hogy szinte

szanalmat gerjeazt. Szarnya elkopott, el-

rongyolodott, szinte elfakult, akarcsak a

virdg levele, az oszi szel hervaszto, rom-

bolo hatasa alatt. Elfonnyad, meghai a

virag, elpusztul, meghaJ vele a pillam

De van azert a pillangok kozott <_

amely nem igen bankodik azon, hogyha a

viragok lassankint elenyesznek. A halal-

fejii lepke. nem igen szorul a virag me-

zere. Ha nine-, akad majd masutt. Minek

gyiijtott annyi mezet a mehecske. Tan

csak nem azert, hogy csak 6 mags egyek

belole % Jut is, marad is. A kalalfejii

lepke, ha mar nines virag' a reten, a kert-

l>en, kapja magat es a kaptarakat keriil-

geti. Befurakodik a mehek zummogo* ott-

bonaba es ellopkodja a mezuket

Bezzeg, nagy ilyenkor a riadalom a

kaptarban. Ijedtukben azt sem tudjak a

Bzegeny mehek, bogy mitevok Legyenek.

Eleintc ide s tova ropkodnek, nagv zajt
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iitiiek, vegre ravetik magukat a liivatlan

rendegre es fulankjaikkal iparkodnak ot

artalmatlanna tenni. De ez mit sem hasz-

nal. A mehek fulankja neiu fog rajta,

inert kemeny a kontose s megvedi 6t a szu-

ok ellen.

A szegieny kia joseagok aztan remiil-

ten menekiilnek elole s otthagvjak kap-

tarukat mt'-zestiil, vendegestiil Igy az-

tan a halalfejii lepke nyugodtan eldskod-

hetik a masok kenyeren s egy-ket hetig is

bent lebzsel az idegen hazban.

Nelia azonban megesik, hogy a mikor

kibuvik a mehek kaptarabol, azon veszi

magat eazre, hogy azalatt nagyot fordult

odakiimi a vilag. Azegboltozatot szirrkefel-

hok boritjak, a kertek folott feher foszla-

nyokban k<"»d lebeg, a fak lombja me£sar-

gult, a. viragok elhervadtak. Az eji bog&r,

a denever, a sziirkvilet lepkei nem ropkod-

nek mar korulotte. Mind eltiintek. Egy da-

rabig szomoruan szaHong a hullo levelek

kozott, az oszi alkonyat nyirkos levegoje-

ben. A napot nem is latja mar. Koran tert

nyngavora. Talan nem is latja tobbe elete-

ben. Ki tudja, megeri-e meg a holnapot?
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Mi lesz voir ha az ejszaki

kete fat vol at '(

A merre szall, mindeniitt en;

pnsztuUs, halal. £s ot hagyta utolsonak

az anyatermeszet ! Mert nem hall i

i viragokkal, a tobbi pillangoval ? Ije

arvan, eUiagyottan, keservesebb a kimulas,

ijesztobb a halal.

Szall, szall. Nem latni mar.

szarnya suhogasa hallatszik csak az ejsza-

kai csondben. Koronkint folsivit, mintha

iildozne valaki. Y&gre lepihen egy fa mo-
- derekara. Negv szarnyat ejrvma^ra

vefci, oeezevonja es m< moeeon tobbe.

A bold kidngja abrazatat eziistos felhokar-

pitjabol es lekiildi halovany sugarat a

fara, a didergo pillangora. Fejen a lialal

-zimboluma.

Halalfej. Talan azt'-rt viseli testen

;iz enyeszet jelkepet, mert <"> az utolso

pillango. £s igy birdesse az utolso a

tneszet nagy haldoklasat.

Az ember is talan e miatt idegenke-

dik, szinte irtozik tole. Pedig o bezzeg

nem igen tehet rola. Igy van egyebirant

az ember sok allattal. Keriili ak-
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rondolni is iszonyattal goudol

raj iik.

A nappali pillangokat kedveli, az ej-

jelieket nem. Mert az ember mar termesze-

tenel fogva Bern kedveli azokat az allato-

kat, amelyak ejjeli eletet eluek. Az eml

azt tartja, hogy az ejszaka az alvasra, pi-

lienesre szant ido. Ha a nap, az elet for-

rasa, lenyugszik, miert ne nyugodnek le

akkor maga az elet is. A sotetben esak az

•rkal, a ki rosszban tori a fejet.

Basonlo ok miatt ntaljuk a baglyot,

a. deneyert, a bekat, pokot. Mind ejjeli vir-

^tok. De azert hasznos allatok. Az em-

ber e szerint igazsagtalan iranyukban.

Ilyen igazsagtalansagot kovetiink el

olyan allatokkal szemben is, a melyeknek,

jollehet artalmatlanok es hasznosak, artal-

mas lj s veszedelmes rokonaik vannak. Sot

g akkor is, hogyha csupan csak hasonli-

tanak rajuk.

A szep eleven szinii siklokat nem szi-

veljiik. Iszonyattal fordulunk el tdliik.

Miert ( Mert a vipera esaknem szakasztott

masa neki, a ez merges, Ha megmarja az

_l':il. [gy aztan az a Dalmatian,
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haeznos sikl6kat megvetjiik, utaljuk es ha

keziink iigyebe keriilnek, elpusztitjuk

oket. I fgyanennel az oknal fogva idegenke-

diink a gilisztatol is. Pedig a foldi giliszta

fontos es hasznos szerepet jatszik a terme-

szet haztartasaban. A kozmond&s ifl azr

tart j a, hogy „ a kit egyszer a kigyo ri,

csip, meg a gilisztatol is fel."

A halalfejii lepkevel azonban meg a

tiidosok is mostohan bantak. Olyan ijeszto

nevct adtak neki, mintha a legveszedd-

jiic-clili all'atok egyike ^'^>^lla. Acheron^

tia Atropos. Ez a tudomanyos neve. 1

suk hat, hogy mit jelent ez a kel gorog bzo.

Aeheron, a gorogok poklanak Botet lml-

lanm, holt folyoja. Atropos, a Furiak

egyike, a ki valamikor, vagy jobban

mondva, a niithologia szerint, az ember

eletenek a fonalat vagta kette.

Pedig hat a halalfejii lepke nem va-

lami veszedelmes joszag. Az igaz, h

foldreszimk legnagyobb pillangoja, s ha

ejnek idejen elsnhan mellettiink, megije-

diink tole. l^agyobb bajt azonban nem

D okoz az embernek. Szep, zoldes sai

kek pontokkal ekitett, nagy hernyoja a
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burgonya levelein eloskodik augusztusban.

Kart nem igen okoz.

Baboz6dni lemegy a fdldbe. Oszkor a

gubo nelkiil valo ienves-barna babbol ki-

buvik a pillango, s eles cmcog&ssal jelenti,

_ v ime, 6 is a letert valo kiizdok soraba

lepett. De az embernek nem igen art. Leg-

folebb a kis mehoket tamadja meg, de oket

-•in bantja. Csak a meziik kell neki. Ez
meg nem olyan nagy bun. Hiszen az em-

ber, ,,a mindonseg lira", is raszornl arra a

;»]> edessegre

!





A KEDELYES MADAR





A REDELY ES MAI>AR.**##*3*8*S>

Megjott a tavasz. Meg <' s ;ik kis idovel

ezelott fagyos, bonis volt az eg alja

dermeszto hideg szel zdrgette ablakun-

kat. Ma mar azonban meleg verofeny om-

lik szet udvanmkon es folottiink az eir nya-

jas, tiszta, kek.

De csitt! Mioeoda 6des muzsikaszo zcn-

<1 ill odakiinn ? A szomszed haz tetejerol

apro csengetyiik eziistoa hangj a ballik be

hozz&ok. Nyissatok ki gyorsan az ablako-

kat! Xini, ott iildogel egymagaban a mi

regi jo pajtasimk, a seregely. Bizonyosan

most enekli legszebb notaj at kcdves elete-

parjdnak

:

Messzejartaro hetetlhet nrsxagon,

Vissjtajottem, esryetlen riragom!
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A/tan aagyot fiittyent meg raja, vig

szilajon. Mintha bezzeg oruL -/ep, aap-

Inek.

< isakhogy megjott a seregely! Szep pi-

hajnal hozta vissza regi hazajaba, szep

Magyarorszagba. Jsten hozott, kedves kis

madar, elso hirdetoje a tavasznak! Dob'

sziwel, mosolygo arccal koazontjiik

szinte orvendunk, hogy ep egeszsegbeu, vi-

vidaman tert vissza.

Hanem hat gyeriink ki a szabadba, Hi-

szen mar nem iildogel egyediil a mi aere-

gelyparunk, amott a hazteton. Eppen in

vetodott oda egy csapat utitarsuk. Nagyot

keringeltek elobb a fenylo magassagban,

azutan szep lassan leereszkedtek az elso

jovevenyek melle. Micsoda siirges-fon.

tamadt egyszerre kozottiik. Csakliamar ra-

zenditnek kedves ndtajukra es kozbe-kozbe

a szarnyukat lebegtetik, a farkukat bil

tetik, a fejiikei bologatjdk, a Bzemuket hu-

nyorgatjak.

Mekkora hasznat veszi a 3eregely az 5

koutoeenek ! A mikor kcvelyen jar-kel a

barazdak kozott es a szantoveto lepeseit ki-

sergetij alig veszed eszre. Mert a szine
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olvan, niin r a frissen szantott folde. S<

ilyenkor az 6 adaz ellensege, a karvaly fiir-

-zcinet is megteveszti. Ha azonban a

tavaszi nap rasiit a tollara, ugy tiinik fol,

itlia szep kontose csnpa ragyogo draga-

kovekkel volna kiverve. Csillog-villog rajta

•>k ekes szin : aranyos-zdld, ibolyas-bi-

-zin. azutan voroses-feher a nyakan,

;i fejen, rozsdas-voros pedig ;> liatan a

feher pottyok a hasan. Persze a mennyasz-

zony ruhaja nem olyan cifra, mint a vole-

genye. Szerenyebb, azinte kopottas.

A seregelyek ogyszerre csak tovaszall-

tak. A szomszed nyarfara telepedtek le.

< )tt liintaznak a vekonyka agakon es vida-

man meselgetnek egyinasnak. A sok eles

fiittyenesnek, csirroge^nck, csattogasnak.

rikacsolasnak se hossza, se vege.

Yegre hirtelen felroppennek es snhogV..

zajos szarnyosaftogassal a kozel eso ret ira-

nyaba veszik utjokat. Az ehseg hajtja 6ket

i. Meg ballani loliet mcsszirol hangos

i ikacsolasukat, a mint egymast hivogatjak.

- jak. Hanem hat liasztalan keres-

gelnek, ott sem kinalkozik nekik valami

dus lakoma.
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I)e csakhamar visszaternek es folke

sik regi feszkiiket. Megnezik, vajjon rend-

ben van-e meg minden. Ha hijan van vala-

minek, hit kijavitjak. Feszkiiket a fak od-

vaba, fiiszalakl ><'.], azSrokbdl, tollakbol, pa-

mutbol es vekoiiy gyokerekbol epitik.

Ausztriaban es JSTemetorazagban a ha-

zak kornveken falakra, keritesekre, a

fak derekara fuggesztott kolto-ladikakba

hordja ossze feszkef a seregjely. Ezt a jo

szokast mi nem oemerjiik. Pedig megerde-

melne a faradsagot, az ilyen kolto-ladikak

kifiiggesztese. A seregely igen sok hasznot

hajt a mezogazdasagnak, merl veszedelmes

ellensege a sok kartekony bogarnak, fei

nek, hcrnyonak, kukacuak. Kiilonof

nagy pusztitoja a szoeskenek, -askanak,

meg a haz nelkiil valo csiganak a a hernyo-

nak. A legelokon pedig megszallja a mar-

bat, meg a jnhof es szore kozizl kiszedegeti

a nyiivet, a legyet.

A seregely teliat valosagos jotevoje a

mpzugazdanak es eppen ezert iidvos dolog

\<>lna, liogylia nalunk is alkalmaznak a

ieszkelo-ladikakat. Az ilyen ladikakat

egyenes fatorzsekre, falakra, tnindig jo



magasan kell kifiiggeszteni, meg pedig ker-

tekbeu, gyiimolcsosokben, kevert faju er-

dokben es legelok kozelebe eso naeyobb

fakra.

el azonban aok videken ezrekre

meno csapatokban latogatjak a szoloket, es

habar a regi kozmondaa azt tartj a, bogy

..miiiden seregely harom szemet visz el a

szolobol", uiegeaik nelia, liogy az egesz ter-

mest tonkreteszik. Azonban ez ellen kony-

nyen vedekezhetik a szolosgazda. Kerep-

lokkel, loYoldozeael elriaazthatja a hivat-

lan vendegeket. Irtaara azonban ne igen

vetemedjiink, mert valoban kar volna ezt

a liasznos madarat pusztitani. Gondoljunk

ilyenkor a ktilfoldre, a hoi a seregelybol

valosagos haziallatot nevelt magauak a

gazda.

Aprilis masodik feleben, neha elobb is,

4—T kekes-zold tojast talalnnk a feszke-

ben. A tojasok ket bet mulva kikelnek es

Icnem ugyanannyi ido alatt a kicsinyek

folcseperednek es kirepiilnek. Sokai,

'.n<
jk es azert gyorsan is nonek nagyra.

Nyar elejen az oregek meg a liatalok

nag ipatokba ver&lnek, folazallnak i.
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magaeba s aka hajta

oket, szanaszet kavarognak, gomolyo

majd lecsapnak, aztitan ismet folemelk*

nek. Ott keringelnek a fenylo n

ban, niintlia mindenik egy kozeppont koriil

forogna, egymast kovetve, mint valami

rengeteg nagy kenek, a mely folyton zug,

zajong. Estefele az egesz felho leereszb-

dik a tora, a nadasba. £s meg sokaig eltart,

a mig enekiik, csacsogasuk, eles fiittyente-

siik meg nem sziinik. Mire leszall az est lio-

malya, ki-ki elszenderedik es nema csond

borul a to vizere.

Ha a seregely fogsagba keriil, nemsoka

szomorkodik. Csakhamar raismer a gazda-

dajara, s ha ez a ,,tehetseges, eszes es for-

telyos" madar megszokta uj otthonat. -

esogasaval, vig kedelyevel es mokaiva]

egesz hazat mulattatja. Trefas komolye

gal lepdegel, biceg fol es aid a szobaban.

Bargyunak teteti magat, de azert nem ke-

riili ki semmi sem a figyelmet. Ha m
pirongatjak, szegyenkezvc lapul meg va-

lami sarokba. Maskiilonben meresz, tola-

kodo. Raszall a haziasszonv guzsalyara, a

festo festekes tablajara, az iro kalamari-
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i. Ha pedig eWdre keriil a sor, 6 jelen

nek a leveses tal elott. A szarka

HTineszetebol is jutott neki egy csipetnyi.

reti tovabba a masok hangjat utanozni.

Ugy miakol, mint a macska; kotkodacsol,

mint a tyuk; flotaz, mint a sarga rigo.

Xeba jo hosszu dalt is eltanul az embertol.

Az egyik azt enekli, bogy ,,megis huneur

a nemet", a masik a Rakoczit fujja, a har-

madik meg a takarodot trombitalja. Szoval

igen kedelyes kis madar a seregely.
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A TEKMESZET ESKUVOJEN.©e@©e«

1^ avasz mosolyog a zoldelo, harmatos

reten, tayasz mosolyog' a felier ko-

kenyviraggal koazoruzot t domboldalon.

Jatszva hajtogatja a szello sdrgarojtos

agait a fanak. Aranvszalakbol szott, ra-

gyogo fatyolt. borit red az ebredo nap. S

az ingo galyak kozott, a lombok zdld kas-

telyaban csattogo, vidam enek zenduL

Megjott a mi pintyokenk. 0<la rakta

akjefc a nagv diofYmk tetejtre. Olaazor-

szagjban toltotte a telet. Tallin valami

paleirnwSi narancsligietben, zold, illatos

bengjarparton. Or6k tavaces van oft. De
mi pinty6k6nk megis vissza-

kivankozik hozzank. Tvi tudja, banyszor
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gondol a mi kie falunkra? A bogy otl

iildogel valami fenyeslevelii narancsfin

•liiicriil a sima, kek tenger nezeseben.

Es elgondolkodik. Yajjon kihajtott-e mar

az <"> nagy diofaja I Kiviritott-e mar az

almafa, a kortefa az 6 kertjeben I

[gy mulnak a napok. S a mint >-r-

csak folnez a magasba, azon veszi ma^

eszre, hogy a felier felhok alatt, a tiszta

ievego kek tengereben madarak szallaxiak

serf -lies tiil eszak fele. Egy-egy hang k

hallatszik hozza: „Gyeriink, gyeriink

sze]> Magyarorszagba l

i( Ekkor hevesen

koz<l dobogni a szive. szetveti szarnyat

mint valami nvilvesszo, sebes rejmlessel

kbVeti tarsait. K<"vi<l nehany nap mulva

mar <>tt lebee a faliink f<">l<">tt. Raismert a

frissen szantott mezore, a esillamlo pa-

takra, a zoldelS dombokra. Amott agasko-

dik a magasba a templom piroa tornya.

Xcm messze tole a feces kerites, a mi kcr-

tiink. Bemie az 5 nagy di6faja. Masnap

csattogo, vidam eneko ebreszt fol engemet

a tavaszi hajnal e<le* aMmabol. Megjotl

mi pintyok&nk!

Xeliany napra ra meg^rkeztek a fe
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kek is. Orak hosszai lestem oket a torna-

eon, mikor surrannak be az iirea feszekbe.

Vidaman < ek. Hal' Istennek, caak-

hogy itt vagyunk mar! Hosszu utat tettek,

mire ideerkeztek. Azf mondjak, hogy liu-

szonnegy ora alati jutnak hozzank At'ri-

kabol.

Oket kovettek a golyak. En mindossze

oak kettot lattam az idem Ezt a kettot

lattam tavaly i*. Feiedelmi meltosaggal

ingeltek a keklu magassagban. Evezo-

tollukrol, hosszu uvakukrol ismertem ra-

juk. Xalmik csak atutazoban voltak. Nyu-

gat fele tartottak. Bizonyosan a regi fesz-

kiiket kerestek. Ok is oda ternek vissza,

mint a fecskek, meg a mi pintvokenk.

Mikor jijn me^r a kakuk ( Ezt hajto-

gatjuk aap-nap utan. Kivancsian lessiik,

bogy mikor szolal meg ;i szomszed szdlo-

hegyen, a nyilo esereaznyefakon. De azert

meg egyre kesik. Pedig az orgonafa i-< ki-

viritott mar b a retro is raboritotta ekes

viragazSnyeget a tavasz.

A ret csupa illat, csapa szin. A sarga

<>k korii] ezcr apro teremtmeny

iinnepli ;i tavaszt, vidam muzsikaszo mel-
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lett J- tengornyi zsongo hang ralami

fenseges szimfoniaba olvad, a mely tova

hnllamzik a fenyes, illaf. goben,

bogy erd6n, mezon s hegyen, volgyon hir-

desse a termeszet nagy eskiiv5j6t.

Mire pedig a kakuk megazolal oda-

font az erdoben, a gyangyvirag is

bontja hofeher, apro csengetyiiit. Az e

meleg tavaszi napsugar kiesalta balvany-

zold fejeeskejiiket a foldbol. Most pedig

ekes viragkontosiikkel mennek eskiivore.

A nagy eskiivonek hire terjedt a mi

kertiinkben is. Szep piros pillangok sza-

ritgatjak gyonge szarnyukat a nyilo gala-

gonyasovenyen. A kerites alatt piroshatn

b< igarkak siiro<xnek-foroi>'i!ak szokailan

elevenseggel. Me^liitszik rajtuk, bogy ok

is reszt akarnak venni a Termeszet nagy

iinnepen. Hiszen a meheeskek mar utban

is vannak. Szallanak, szallanak viragrol-

viraara, nagy sebbel-lobbal, mintba attol

tartananak, hoirv elkesve erkeznek a ter-

meszet fenyes eskiivojere.

Gyiijtik a sok mezet. ] .y dedel-

geto >7.La is ziimmognek koronkint a nyilo

viraffokboz. Hat ti mar keszen vagytok ?
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Tudjatok-e, bogy mi van ma? Siessetek,

ek, el ne kessetek, inert ma nagy iin-

et iili a termeszet. Adjatok meg i

- mezet. Hadd jusson mindenkinek

belole. Es folyton szallnak, bar a teli liold

rezvorbe korongja mar megjelent a keleti

aljan. A kertben setalgatok. Nezem a

nagy kortefank ekes koronajat. Viragai,

a hold fenyes tanyerjan, szep feher ro-

zsaknak tiinnek f6i. Latom, mint lengeti

oket az eati szello. Valami ropkod kiiro-

lottiik. Sokaig nezem. Ugyan mi leliet ?

k akkor veszem eszre, mikor a fenyes

korong elott roppen el. Cserebogar. O is

siet, nehogy elmaradjon a termeszet es-

kiivoj&rol.
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